
Ves�old Bygdekvinnelag

___________________________________________________________________________________________________________________

         Referat fra styremøte 20.08.19 Gjennestad

Tilstede: AnneKa 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 og saksliste.
Ny sak: Kvinner –Ut                                               OK.

             Godkjenning av styrereferat fra møte  04.06.19                         OK.  Sendes lokallagene.

Innkommet 
post:                      -     Mail fra Astrid Seime NBK.  Kvinner-Ut prosjektet.

Til orientering:  

Sak 35/19:  Inspirasjonskveld onsdag 18.september.

Sak 36/19: Kvinner Ut

 det ikke vært noen som har søkt om midler, så vi henstilles om å være med. Det er satt frist ut 
2019. Vi synes det blir kort frist å gjennomføre 4 arrangement. Det er imidlertid sagt at det er   
nok å ha planlagt 4 arrangement.
Vedtak: Linda lager en nettsak om dette, hvor det presiseres at det er godt nok å ha planlagt  og 
påbegynt tiltakene i 2019.

Trude Myhre fra Høyjord jobber i WWF, og kjent fra NRK –programmet  Min natur kommer  
og forteller  om hvorfor hun er så glad i skog. 

-

Da  annen foredragsholder glapp ut var  Trude  også villig til  å fortelle om sin  gå-tur  Oslo- 
Trondheim for skogvernsaken. Hun er en god formidler og god inspirator. Vi håper mange 
finner det interessant å komme denne kvelden.

-

Vi serverer tradisjonsmat – Denne gang er det småsuppe med bygg. Siv og Kjersti lager hver 
sin kjele 12-15 l hver. ÅM baker flatbrød og Kjersti baker brød  med bygg.

-

Vi setter fram kaffe i pausen. Tove handler inn.-
AnneKa ønsker velkommen og Linda takker av.-
Invitasjonen skrives ferdig og sendes lokallagene i morgen 21.08. 19-
Vi setter samme pris som i fjord: kr 200,--
Påmelding til Tove innen 11.09.19    -

Mail fra Astrid Seime NBK. Det er kommet nye midler i Kvinner –Ut prosjektet. I Vestfold har    -



Vestfold Bygdekvinnelag

         

Sak 37/19 : Høstens valg

________________________________________________
__________________________________________

Sak 38/19: TV –aksjonen – Siv informerer

Vedtak: vi tar med brosjyrer til inspirasjonskvelden og oppfordrer medlemmer og lag og 
engasjere seg som bøssebærere eller andre påfunn. F.eks auksjonere bort  en middag!
Siv får 5 min til å gi info.

Sak 39/19: Temadag lørdag 1.februar

Sjekke pris og bestilling av mat. 

evt når på dagen det passer best for han. (1,5t – vårt forslag)

Sak 40/19: Styrevervsamling 19.november 2019

Sak 41/19: Fellesreising til inspirasjonsseminar i Trondheim 8-10 nov.

Sak 42/19: Referatsaker

Landsstevnet i Hof i juli gikk flott og etter planene.  Vi er imponert!

Hva gjør vi med leserinnlegg.-
Vedtak: AnneKa sjekker ut med lokallagene og sender ut felles til alle aviser. Vi velger det 
ferdigskrevede innlegget fra NBK som handler om gratis skolemat.

-

Tv aksjonen går av stabelen 20.oktober 2019. Organisasjonen CARE får i år midlene som 
samles inn.

-

Temaet er likestilling mellom kjønn, og spare-og lånetiltak  for kvinner i utviklingsland.-

Hvor: Vi bestemmer  Gjennestad. Kjersti sjekker ut om de har egnet lokale ledig?  -

Anders Nordrum er booket denne dagen. ÅM sjekker med han hvor mye tid og -

Vi ønsker i tillegg å forespørre Tore Jardar Wirenes som vil fortelle om sin drift og 
Rekoringen. Hva er det og hvordan fungerer det? (ca 1t – vårt forslag) Tove forespør.

-

Foreslått kulturinnslag: Jørn Lier Horst: Forteller fra bøkene, med mulighet for kjøp. (1,25t – 
vårt forslag) Tove forespør han.

-

Saken utsettes til styremøte 10.09.19-

3 eller 4 reiser fra styret i år. Vi vedtar at styremedlemmer får dekket seminar og opphold på 
dobbeltrom fra fredag til søndag. Reiseutgifter dekkes privat.

-

Det er fortsatt ledige plasser i Trondheim, så vi kan gjerne henstille til lokallagene å  sende 
folk på inspirasjon.

-

Linda legger ut på facebook.-
Noen reiser på torsdag med Widerøe flight 482 fra Torp og hjem med flight 485.-

VBU: Ole Jørgen informerer:De skal ha kurs for styremedlemmer fra 6.til 8.september. Kurs i 
tevling, ledelse, informasjon, kultur og økonomi.

-



Sak 43/19 Eventuelt
Ingen saker

Neste styremøte 10.sept  kl  18.00 på Gjennestad

                                                                                                             Ref :Åse Marie Holm

Økonomi:  Tove informerer: Fylkeskontingenten er redusert . Det skyldes færre medlemmer i 
Vestfold. Det kommer gjerne noe mer etter hvert som alle har betalt. 

-

VB:  Siv informerer: I Bondelaget er det mye aktivitet for tiden. Hvordan redusere 
melkeproduksjon for å tilpasse endret marked?

-

Mikroplast i gjødsel fra gjenvinningsanlegg! Det er uønsket og må bort!-




