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         Referat fra styremøte 07.05.10 hos Åse Marie Holm 
 
Tilstede: Anne Katrine Munkejord, Linda Merete Gusland, Tove Moland, Kirsti Lund, Siv 
Sommerstad, Lene Kristine Bråtejorde,  Åse Marie Holm og Ole Jørgen Rød, repr VBU,   
 
Forfall: 
 
             Godkjenning av innkalling     OK. 
             Godkjenning av styrereferat fra møte  26.03.19                      OK. 
 

Innkommet  
post:                      -     Aksjon Burot. Brevet sendes lokallagene. 

- TV- aksjonen i 2019 skal gå til Care. Spørsmål om en fra VBK kan delta i  
Fylkeskomiteen. Siv Sommerstad, Andebu velges fra styret. 

 
Til orientering:  - Orientering fra fylkesledersamling ved Linda Gusland. 
                                        En inspirerende samling på Landbrukets hus i Oslo. Sosan er fortsatt i prosjekt 
                                        Kvinner Ut, del 2. ”Der kvinner møtes!” Nå er det med støtte fra  Spare- 
                                        bankstiftelsen.  Det vil bli sendt ut informasjonsmateriell til lokallagene. Det  
                                        er mulig å søke prosjektmidler.  

- Gjensidigestiftelsen var på  fylkesledersamlingen. Bygdekvinnelaget er på  
                                verdensarvlisten som ivaretakere av mat-tradisjoner og kultur. De etterspurte:    

                                      ”Hva  kan gjøres for å etterlate spor som Ingerid Espelid?”   Oppfordret oss til å  
                                     være ”frekkere” i søknadene om støtte. Det kan  også søkes støtte i  
                                     studieforbundet. 

- Kommunevalget til høsten, Kan vi være med å påvirke valget? Vi er 
partipolitisk nøytrale, men kan gjerne profilere saker vi er opptatt av. 
Temaer som:” Skolemat til alle”, Trygg og god mat til alle”, ” Levende 
bygder”, ”Jordvern, nedbygging av matjord”  
Vi kan gjerne utfordre lokalpolitikerne våre på folkemøter, på stands og med  
leserinnlegg. Det er sendt ut valgpakke som kan være til hjelp for 
lokallagene. 
”Kom med saken- kom med utfordringen og kom med løsningen!”   

- Nytt medlemsregister skal være ferdig før neste landsmøte. Det er en egen  
arbeidsgruppe  for ”Ung 30” Oppfordring til å ha arrangement som fenger de 
yngre! 
Det arbeides med organisasjonshåndboka, pluss en håndbok for fylkeslagene, 
det kan søkes studieforbundet til organisasjonskurs. 

      
Sak 21/19:  Evaluering av årsmøtet 2019 og årsmøte 2020. 
      Referat fra årsmøtet foreligger. Anneka redigerer og sender. 
     Årsmøte 2020 skal være 7.mars i Slagen. 
 

Sak 22/19 : Inspirasjonskveld onsdag 18.september. 
                            Skjeestua er booket. Det arbeides med innhold som kan interessere 
                                mange bygdekvinner. 

 

 
Vestfold Bygdekvinnelag 
 



 
 
 

 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sak 25/19 :Svar på høring regionreformen  
                       Fylkesleder tok opp spørsmål vedrørende sammenslåing av fylkes- 
                       lagene i Vestfold og Telemark i sin tale til årsmøtet i mars. Det 
                       skapte ikke debatt og det kom ikke fram sterke meninger om 
                       saken. Vestfold BK ønsker ikke sammenslåing , men et tettere sam- 
                       arbeid kan være positivt. AnneKa forfatter et høringssvar og sender.  
                       Frist er 15.mai.  

 
 
 

     Sak 26/19:   Kommune –og fylkestingsvalg 
                          Hva kan vi gjør for å synliggjøre saker  bygdekvinner er opptatt av? 
                          Oppfordre lokallagene til å engasjere seg lokalt! 
                          Vi utarbeider en konkret strategi som lagene kan følge om de vil. Kirsti  
                          lager et forslag. 
                          AnneKa  spør Catrine Kleveland hvordan og hva vi bør gjøre og hvilke  
                          saker. Valgpakke med forslag til leserinnlegg er sendt ut! 

  
Sak 27/19: Forespørsel fra VBU om dugnadshjelp ved landsstevnet i Hof. 
  Linda legger ut på hjemmesiden. Der kan folk melde seg på vakter og  
                          oppgaver som  måtte passe. 
 

Sak 28/19:Sommerinfo til lokallagene. 
                      Hva skal  det stå i den? 
                          Arrangementer til høsten – Dugnad i Hof – Årsmøtedato – TV-aksjonen- 
                          Strategiplan for valget : 
                         ÅM lager et utkast og ”spiller ball” med AnneKa.  
             Den må sendes ut siste uke i mai! 
 

Sak 29/19 : Sak innmeldt fra Tjølling BKL 

                          I 2019 var årsmøtet i Tjølling. Etter årsmøtet ble alle delegater  

                      tilstede fakturert fra VBK, også de som møtte fra vertskommunen. 
                      Dette opplevdes urettferdig for delegatene fra vertlsaget. De har jobbet 
                      mange timer  frivillig og gjennomført et fint arrangement og må i  
                      tillegg betale for tilstedeværelsen. 
                      Vedtak: Styret har forståelse for synspunktet, og vil fra 2019 endre  
                      noen ”kjøreregler:  Delegater til årsmøtet betaler for seg. Delegater fra  
                      arrangørlaget er gratis. 
                      Tidligere ledere som møter som gjester uten stemmerett, er gratis. 
                      Alle andre betaler, også hvis du er tidligere leder, men møter som  
                      delegat. 

 
 

 

Vestfold Bygdekvinnelag 
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Sak 30/19 Inspirasjonsseminar i Trondhjem. 8.10.november. 
  Vi reiser fra Vestfold – bli gjerne med!! 
                           Lene og Linda lager en sak og legger ut på facebook og hjemmeside. 

 
 
Sak 31/19: Referatsaker 

- Økonomi – gjennomgang av skjemaer som skal fylles ut. Tove  
gjennomgikk, men kan også spørres.  

- VB – ingen saker 
- VBU. Har vært med i strandryddeuke. 

Er ellers opptatt med forberedelser til Landsstevnet i juli. 
- SNS – styremøte  25.mars. Vi har gitt innspill om at  det er behov  

for å lage kurs i søknadsskriving. Dette er et behov siden ekstra penger etter 
hvert kun blir gitt etter søknad til prosjekt , og kan oppleves tungt og 
tidkrevende for mange! 

 
 

Neste styremøte 4.juni kl  18.00 hos Tove Moland i Tjosebygda! 
 
 
          Ref: 
          Åse Marie Holm 

Vestfold Bygdekvinnelag 


