
Styremøte 19.06.2018
 
Tilstede: Anne Ka. Munkejord , Tove Moland , Elin Kvarme Vittersø , Lene Bråtejordet , Marit 
Haslestad , Linda Merete Gusland , Åse M. Holm , Doris Hildenbrand

Godkjenning av saksliste
Godkjenning og undertegning av referatet fra 29.05.2018
 
Til informasjon: 
Vedlegget on Norsk Friluftsliv ble sendt til lokallagene.

Brønnøysundregisteret har fått Årsrapporten.

«Midt i matfatet» 21.-23.September

«Norwegian footprint»
Søknad om deltagelse sendes til NBK , Lene har ikke meldt seg på , men Trine har.

Åse M. Holm rapporterer om samarbeid med Sem Bkl. (tur til Kjose).Planlagt samarbeid med 
Røde Kors ang. Julebakst. 
Det ser ut som at varsel om oppløsning av Ramnes BKl.har ført til mer engasjement fra 
medlemmene.

Sak 21/2018 Rapport fra Landsmøtet
Elin rapporterer om Landsmøtet.
Felleskontingent ble vedtatt med 680 kr , lokallagene får ikke noe andel.
Ungdomskontingent ble vedtatt som prøveprosjekt , men det er fortsatt uenighet om bare 
BU- Medlemmer får muligheten.
Politisk plattform ble vedtatt med noen endringer.
Ramnebudsjett ble godkjennt.
Valg: 98 Stemmeberettigete
          Leder ble gjenvalgt.
          M.Green ble styremedlem.
          Vara blir valgt for 1 år.
Fylket skal ha et valgkommitee. Avsendte til landsmøte bør være 3 fra fylket og 2 fra lokallag. 
Valgkommitee og lokallagene bes om forslag.

Sak 22/2018 Konkurranse i Potetskrelling
Forslag fra Hedmark Bkl om å organisere « Potetskrelling « som konkurranse.
Vi ser muligheter i Kvelde på Holm Gård eller i Ramnes ved Åpen Gård 25/26 August. Åse 
Holm ser på mulighetene. Vivestad Market er helgen før , så dette er ikke aktuellt.
Vedtak: Fylket kan bidra med markedsføring og organisering.



Sak 23/2018 Inspirasjonskveld 26.09.2018

Viktig: Inspirasjonskvelden er for alle medlemmer! 

Skjeestua er booked , Sosan holder foredrag  ( 1 ½ time).
«Ikke bare brød» kommer fra Porsgrund med teori og praxis om gamle kornsorter.
Fylket ordner mat og drikke , det er tenkt på kveldsmatopplegg. .
Anne Ka. ordner invitasjon ,  Tove styrer matopplegget og Linda legger ut på hjemmesiden.

Sak 24/2018 Styrevervsammling 21.11.2018

Sted: Gjennestad
Tema: Hva er Bygdekvinnelag og hvilke verdiene står den for ? 
Drøfte kafedialog om tema « lokalinteressert , men ikke sammfunnsinteressert ?» 
                                                  «verdigrunnlaget eller bare kos ? «
                                                  « hva blir pengene brukt til?»
Viktig å markedsføre dette på riktig måte!
                      

Sak 25/2018
Organisasjonskurs Februar 2019
Det er planlagt en Hotellovernatting , f. eks. På Fredag til Lørdag , i Vestfold , forslag : 
Hotel Nestor på Melsomvik.
Det er tenkt på aktiviteter og foredrag , evt. båttur. Linda ser på mulighetene , Tove tar imot 
informasjon og påmeldingene.
Forslag: Film om en bonde i Afrika
               «Sisters in business», skredder og design
               Tradisjonsmatskolen
                Kunsten å ikke kaste mat
                Analphabet i Norge

Sak 26/2018
Sammenslåing av Fylket Vestfold/ Telemark
Planlagt samarbeid om et større arrangement med en felles styremøte evt. på en lørdag.
Vedtak: Vi er positive til det.

Neste styremøte 14.08.2018 kl. 18-21  på Gjennestad 
Linda er matvert.

Referent: Doris Hildenbrand


