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         Referat fra styremøte 04.06.19  hos Tove Moland, Tjose 
 
Tilstede: AnneKa Munkejord, Linda Merete Gusland, Tove Moland, Kirsti Lund, Siv Sommerstad, 
Lene Kristine Bråtejorde,  Åse Marie Holm og Ole Jørgen Rød, repr VBU,   
Inviterte: Marit Haslestad, tidligere styremedlem og Beate Therese Lanner, 3.vara 
 
Forfall: 2. vara Mette Hovland var invitert, men var forhindret. 
 
             Godkjenning av innkalling.     OK. 
             Godkjenning av styrereferat fra møte  07.05.19                      OK. 
 

Innkommet  
post:                      -     Ingen post 

 
Til orientering:  - Protokoll fra årsmøtet i mars er underskrevet og skal sendes lokallagene. 
AnneKa skanner og sender. 

- Telefon møte med fylkesskontakt Marit Tymchyk. Sentralt er de opptatt av om vi aktiviserer oss 
mot lokalvalget i september. At vi sender inn leserbrev og prøver å få brev ut i lokalaviser der 
det ikke er BK-lag. Her i Vestfold gjelder det Øyene – avisa i Færder kommune, kommer ikke på 
flere. 

- AnneKa sender oppdatert informasjon til Brønnøysund om nye styremedlemmer. 

      
Sak 32/19:  Inspirasjonskveld onsdag 18.september. 
- Desverre har foredragsholder vi håpet , meldt at det ikke passer. Vi jobber videre 

med saken og tenker miljø som tema. AnneKa spør foredragsholder. 
- Til mat tenker vi bygg som tema. Siv spør foredragsholder. Styret bidrar i tillaging 

og servering. 
- Program må være klart og invitasjon sendes ut ca 10.08.19. AnneKa og ÅM  

samarbeider om invitasjon. 
- Detaljer på oppgavefordeling planlegges på styremøte 20.08.19 
       
 

Sak 33/19 : Referatsaker 
- Økonomi: Det er søkt om moms-refusjon. Laget får en hvis prosent av en pott som NBK  får    

bevilget over statsbudsjettet. Beløpet har blitt mindre år for år. 

- VB: Det har vært styremøte, men Siv var forhindret fra å møte.  

- VBU: De er nå svært opptatt med å planlegge Lanndsstevne i Hof. De mangler fortsatt mange 
vakter og hjelp fra voksne. Vi oppfordres sterkt til å melde oss  til tjeneste. 

- SNS: AnneKa har vært vår representant der. Hun frasa seg gjenvalg. Det skal være årsmøte 
12.juni. Det er kommet signaler om at SNS blir lagt ned.  SNS er arvtager etter Bygdefolkets 
studieforbund. Kursene som SNS har drevet de siste årene vil bli ivaretatt fra bl.a  Grønt 
Fagsenter. 

- Hjemmeside/ facebook: Invitasjon til Inspirasjonsseminar i Trondheim i oktober. Linda skriver 
om dette legger ut på facebook og hjemmeside – litt om reisemuligheter og påmelding. HUSK Å 
LIKE Å DELE ARRANGEMENT! 

 
Vestfold Bygdekvinnelag 
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Se – NBK´s  Hjemmeside. 
 
Sak 34 /19 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Takk til Tove for et gourme-måltid etter styresakene! 

 
Neste styremøte 20.august  kl  18.00 på Gjennestad 
 
 
          Ref: 
          Åse Marie Holm 

Vestfold Bygdekvinnelag 


