
Protokoll for årsmøte 15.10.2014 

Leder Åshild leste et minneord skrevet av Juliane Tveit i forbindelse m/Anne Marie Haatveits 
bortgang. Det ble etterfulgt av et minutts stillhet. 
Hun åpnet møtet, og vi sang “Sangen til deg og meg” 

Saksliste: 

1. Innkalling og sakliste ble godkjent 
 

2. Leder ble valgt som møteleder 
 

3. Undertegnede ble valgt til referent 
 

4. Undertegnede ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder 
 

5. Berit leste årsmeldingen – Ingen kommentarer 
 

6. Jane presenterte regnskap for 2014 – Ingen kommentarer  
 

7. Hun presenterte også budsjett for 2015.  Det kom inn et forslag om å sette opp et budsjett 
som er i balanse, og styret får fullmakt til å sette opp et nytt budsjett som legges fram på 
neste møte. 
 

8. Behandling av saker som styret har lagt fram: 
a. Møteplan for 2015     

Medlemmene ble bedt om å skrive ned forslag til tema på møter, kurs og aktiviteter. 
 

b. Gaveutdeling ble utsatt til nytt budsjett forelå. 
 

c. Forslag om endring av medlemsmøtene 
Det ble bestemt å fjerne grendekvinner og grender fra 2015. Styret setter opp en 
liste med personer som skal ha ansvar for servering, innkjøp av blomster, dikt og 
fortelling på hvert møte. Dette rulleres. En på lista må stå som ansvarlig for hvert 
møte. Dersom man ikke kan delta, må vedkommende bytte med en annen. Leder 
eller en fra styret skal lede møtene. 
 

9. Innkomne saker -Det var ingen innkomne saker, men det kom inn et forslag på årsmøtet om 
å sette opp statuetter for utdeling av BegeistRingen. Nåværende BegeisrRingskomite fikk 
ansvar for dette. 
 

10. BegeitsRingen utdeles for 7. gang 
Ragnhild Hagen fikk den overrakt i år, og var en verdig vinner. Det var en lang liste som ble 
lest opp om hva hun hadde gjennomført og vært delaktig i. 
 

11. Valg  
Forslaget til valgkomiteeen ble godkjent. Grendekvinnene ble “lagt på is” i 2015 pga. ny 
ordning. Se pkt. 8c 
Audhild presenterte valgkomiteens forslag til styre for 2015, og ble følgende enstemmig 
vedtatt: 
 
Leder:    Åshild Y. Pershaug  1 år 

Nestleder:  Guro Haatveit Pettersen 2 år  

 



Kasserer:  Jane S. Hjelseth   1 år (ikke på valg) 
 

Sekretær:   Berit Rinde Juel   1 år (ikke på valg) 

Styremedlemmer: Ragnhild Omtvedt:   1 år (ikke på valg) 

   Åshild K. Aasmundstad:  2 år  

Vararepresentanter: 1. Karin Kabbe   1 år 

   2. Tone Kjeldsen  1 år 

   3. Ågot Marie Haatveit  1 år 

Utsending til:  årsmøtet i TBK:  2 fra styret 

   styret i Holla bondelag: 1 fra styret 

   samrådingsmøtet Styret velger 

Representant til TBK`s valgnemd: Styret velger 

 

Revisorer: Audhild Simonsen    2 år 
  Marit Kolle     2 år 

Valgkomite: * Marit Kolle, Anne Helene Langeland, Bjørg Knutsen, Eldri Vibeto 

Festkomite. * Audhild Simonsen, Åshild Y. Pershaug, Bjørg Knutsen, Anne Marie Knutsen  

Komite for begeistringsprisen: * Anne Helene Langeland, Åshild Y. Pershaug, Gunhild 
Ringsevjen 

*Går ut etter neste valg 
 

Gjest på årsmøte fra Telemark Bygdekvinnelag var Åsne Søreid Fjeld Hun hadde med 
håndarbeider; duker, brikker, votter etc. som hun solgte for Estlandshjelpen. Hun fortalte om 
turer til Estland sammen med andre Bygdekvinner, og også om gjenbesøk fra Estland. . 
 
Gro Winsvoll Jøntvedt informerte om Samrådingsmøte og Kvinnekonferansen som skal være 
i Bø 31. oktober og 
1. november. 
 
Bevertning: Det ble servert lapskaus, kaker og kaffe. 
Loddsalg og trekning 
Leder overbrakte blomster til Åsne Søreid Fjeld. 
Møtet ble avsluttet med sangen “Mot i jenter, vett i jenter”.  
Inntekter fra lotteri: kr. 1880,- 

Antall medlemmer på årsmøte: 24 

Dessuten møtt Ragnhild Hagen og Åsne Søreid Fjeld. 

Referent Bjørg Knutsen 

 

 

 


