
 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR HOLLA BYGDEKVINNELAG 2020 

Holla Bygdekvinnelags årsmøte for 2020 avholdes i auditoriet på Nome videregående skole avd. Søve 

Onsdag 14. oktober 2020 kl. 19.00. 

 

Tillitsvalgte: 

Styret for 2020 har bestått av: 

 

Karin Kabbe   leder 

Aud Kristin Rui   nestleder 

Gunhild Ringsevjen  kasserer 

Bjørg Knutsen   sekretær 

Anne-Lise Enerhaugen  styremedlem 

Ragnhild Omtvedt  materialforvalter 

Kirsten Marie Hansen  1. vararepresentant (møter fast på styremøtene) 

Anna Marie Slaattedahl  2. vararepresentant 

 

Valgkomiteen har bestått av:  Guro Haatveit Pettersen, Anna Slaattedahl og Åshild Y. Pershaug. 

Begeistringskomiteen har bestått av: Gerd Helene Tamlag, Solbjørg Holter og Tone F. Kjeldsen. 

Revisorer:   Audhild Simonsen og Berit Rinde Juel 

Web – redaktør:  Berit Rinde Juel og Guro Haatveit Pettersen. 

 

Representasjon: 

7 medlemmer av laget møtte på Samrådingsmøte på Århus Gård i Skien 19. november 2019. 

Karin Kabbe, Aud K. Rui og Ragnhild Omtvedt deltok på fylkesårsmøte 7. mars 2020 på Aarnes 
kafeteria. 

Karin Kabbe, Aud K. Rui og Mette Bøe deltok på Inspirasjonsseminaret i Trondheim 8.-10. nov. 2019. 

Det har ikke vært utsending fra oss til Holla Bondelag, da vi ikke har fått innkalling. 



Styret har siden forrige årsmøte hatt 7 styremøter og det er i samme periode behandlet 52 saker. 

Holla Bygdekvinnelag har hatt 7 medlemsmøter med eget program for hvert møte. I tillegg kommer 
årsmøte. 

Nov. 2019: Tradisjonsmat/julemat. 

Des. 2019: Julemøte. Laget julekranser. 

Januar:  Diskusjon/prat/ønsker for laget/sosialt samvær. 

Februar: Foredrag v/Merethe Johansen, fysioterapeut v/Radiumhospitalet. 

Mars: Besøk av Grethe Bruntland som fortalte om sitt besøk i Guatemala. 

April: Møte avlyst pga koronapandemien. 

Mai: Utemøte. Kjøkkenhage til glede og nytte v/Olaug Aspheim Teigen. 

Juni: Sommerfest avlyst pga korona. 

September: Utemøte i gapahuken i Helgja  m/bål og sosialt samvær. 

Oktober: Årsmøte 

I år ble både Minidyrsku’n på Søve, Ulefossdagen samt Dyrsku’n i Seljord avlyst pga koronapandemien. 

Holla Bygdekvinnelag har etter søknad mottatt et tilskudd på kr. 5.000 fra Sparebankstiftelsens 
koronafond. 

Også i år har medlemmer strikket sokker som ble overrakt Frelsesarmeen på Ulefoss. Laget har i 
tillegg gitt en gave på kr 5.000 til Frelsesarmeen. 

Etter Inspirasjonsseminaret i Trondheim, ble det bestemt å søke om midler til «Kvinner UT» 
prosjektet. Laget mottok kr. 10.000, som forpliktet laget å arrangere 4 aktiviteter. Midlene er brukt 
til: bakekveld i desember 2019, tur til Giverstolen og tyttebærtur i september 2020. 4. aktivitet blir 
strikkekveld på RIBO i oktober. 

Medlemmer fra laget har også i år pyntet Holla kirke til høsttakkefesten i oktober. 

Dette året har laget kun arrangert turer i nærområdet. Tur til Giverstolen 2. september, hvor Kvinner 
UT også var med. Tyttebærtur 16. september gikk i regi av Kvinner UT prosjektet. Siste tur gikk til 
Vindsås 21. september. 

De planlagte vårturene ble alle avlyst, men vil gjennomføres seinere. 

Siden 12. mars har vi alle opplevd en vanskelig tid. Heldigvis er det nå åpnet for at vi kan drive laget 
vårt videre, og samles igjen. Oppfordrer alle til å overholde smittevernreglene slik at vi fortsatt kan 
møtes fremover. 

Styret er svært fornøyd med det gode frammøte på medlemsmøtene våre. 

Det er pr. i dag 55 betalende medlemmer i laget. 

Styret takker for godt arbeidsår og hyggelig samvær, og ønsker alle vel møtt til neste møteår. 

 

 

 



I styret for Holla Bygdekvinnelag 2020: 

Karin Kabbe    Aud Kristin Rui   Gunhild Ringsevjen 

(sign)    (sign)    (sign) 

 

Ragnhild Omtvedt  Anne-Lise Enerhaugen  Bjørg Knutsen 

(sign)    (sign)    (sign) 


