
Holla Bygdekvinnelas årsmøte ble avholdt i auditoriet på Nome v.g.sk. avd. Søve 

Onsdag 19. oktober 2022 kl. 19.00. 

Leder Åshild Y. Pershaug ønsket hjertelig velkommen til møtet. 

Det møtte 33 personer. 

Møtet startet med at vi sang «Høstvise» av Lillian Skov. 

Anna Slaattedahl leste diktet «Høst». 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2. Valg av møteleder. 
Valgt ble leder Åshild Y.Pershaug. 

3. Valg av referent. 
Valgt ble Bjørg Knutsen. 

4. Valg av et medlem til å undertegne protokollen sammen med leder. 
Valgt ble Kirsten Marie Hansen. 

5. Behandling og godkjenning av årsmelding for 2022. 
Anna Slaattedahl leste årsmeldingen. Den ble godkjent. 
Åshild Y. Pershaug leste årsmeldingen for «Kvinner-Ut». Laget er imponert over arbeidet 
som gruppa utfører, mange ulike aktiviteter!! 

6. Behandling og godkjenning av regnskapet. 
Kasserer Åse Ringsevjen gikk igjennom postene i regnskapet.  
Regnskapet ble godkjent. 

7. Budsjett for 2023. 
Budsjett for 2023 ble godkjent. 

8. Behandling av saker framlagt av styret. 
Styret ønsker å videreføre opprettingen av div. kommiteer. 
a) Dette gjelder bl.a. Minidyrsku’n, turgruppa, turer i nærområdet og «Kvinner-UT».  
b) Møteplan og aktiviteter for 2023. 

Forslag/innspill til temaer, kurs, turer og andre aktiviteter for neste driftsår. 
Det ble lagt ut lister hvor medlemmene kunne skrive sine forslag på ovennevnte. 
Listene vil bli behandlet av styret, og forslag vil bli lagt fram seinere i forbindelse med 
ny årsplan. 

9. Innkomne saker. 
Det ble lagt fram forslag om å gi kr. 3.000 til Røde Kors, pengene skal øremerkes barne- 
/ungdomsarbeid. Det ble også foreslått å gi kr. 3.000 til Frelsesarmeen. 
Forslaget ble vedtatt. 

10. Begeistringen. 
Utdelingen av Begeistringen måtte i år utsettes til  desembermøtet pga sykdom. 

11. Valg. 
Valgkomiteens innstilling ble ledet av Eli M. Kabbe. 
Alle forslag ble enstemmig valgt. Innstillingen vedlegges protokollen. 
Styret i Holla Bygdekvinnelag for 2023: 
Leder  Åshild Y. Pershaug 
Nestleder  Anna Slaattedahl 
Kasserer  Åse D. Ringsevjen 
Sekretær  Audhild Simonsen 
Styremedlemmer Elin A. Sannes og Ragnhild Omtvedt. 



 

Etter at årsmøtesakene var ferdig, flyttet vi inn i et klasserom vis a vis, hvor styret hadde pyntet et 
fint bord med blader, nyper o.l. i høstens farger. Det ble servert deilig lapskaus, hjemmebakt 
flatbrød, kringle og kaffe. Under kaffen ble loddene sendt rundt, og trekning foretatt rett etter. 
Mange fine gevinster. 

Karin Kabbe informerte om evt. tur, og det ble bestemt å vente til nyåret med å arrangere tur. 

Leder Åshild Y.Pershaug opplyste om at laget også i år skal ha en utlodning før jul. Det er kjøpt inn 
noen bilder som skal loddes ut, samt at medlemmer i laget skal lage dørkranser m.m. Loddbøker er 
kjøpt inn, og de ble delt ut på årsmøte. 

Møte ble avsluttet med sang. 

 

 

Bjørg K. (ref) 

 

 

 

----------------------------------     ------------------------------- 

Åshild Y. Pershaug      Kirsten M. Hansen 

 

 


