
Protokoll fra årsmøte i Ves�old bygdekvinnelag 
Lørdag 9. mars 2019 i Tjølling.

Me�e Hovland, leder i Tjølling bygdekvinnelag, ønsket velkommen �l Tjølling og fortalte li� om 
Tjølling bygdekvinnelag, som er et ak�vt lag med 60 medlemmer.

Ordfører Rune Hoiseth
takket for invitasjon og fortalte om Larvik som nå er bli� en storkommune hvor Larvik by ligger veldig 
sentralt. Et samfunn i endring gir kommunen mange oppgaver å løse. De må �lre�elegge for 
arbeidsplasser, boliger for unge og eldre, oppvekst og skole og u�ordringen med all trafikk. Det er 
vik�g med utvikling, men sam�dig å bevare det man allerede har. Frivilligheten er en stor stø�e for 
lokalmiljøet og Bygdekvinnene fungerer som kulturbærer for bygdekulturen, håndverk og 
ma�radisjoner. Det er en vik�g del av kulturarven. Det gjelder å tenke fram�d også i forbindelse med 
kultur og tradisjon.

Anne Kathrine Munkejord
leder av Ves�old bygdekvinnelag ønsket velkommen �l Årsmøtet 2019. Hun oppfordret forsamlingen 
�l å bruke muligheten årsmøtet gir �l å ta ordet og håpet på et engasjert og godt årsmøte. Så leste 
hun formålsparagrafen.

Sak 1: Navneopprop

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakspapirer
Vedtak: godkjent

Sak 3: Valg av møteleder, forslag Unni Kaupang
Vedtak: godkjent

Sak 4: Valg av møtereferent og to �l å undertegne protokoll. Forslag: referent Doris Hildenbrand. 
Signere: Me�e Hovland og Liv Bergene.
Vedtak: godkjent

Sak 5: Leders tale ved fylkesleder Anne Kathrine Munkejord 
Anne Ka brukte et afrikansk ordtak som en rød trå i sin tale. På norsk blir ordtaket slik: «Hvis du vil gå 
fort, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen». Gjennom vårt medlemskap i NBK kan vi være med på 
å gjøre noe for samfunnet, for hvis vi er mange nok og jobber over �d er forandring mulig. 
Bygdekvinnenes styringsdokumenter sier noe om hvordan vi ønsker at samfunnet skal være, nasjonalt 
og internasjonalt. 
Hvordan kan vi påvirke samfunnet? Anne Ka tok utgangspunkt i Poli�sk pla�orm og trakk frem noen 
eksempler på ak�viteter som har vært i lokallagene det sist året og som synliggjør vi hva 
Bygdekvinnelaget er oppta� av. 
Nasjonale prosjekter. Noen lag opplever dem som mer arbeid, men tenk på dem som en mulighet �l å 
være med på noe større.
Anne Ka takket på vegene av fylkesstyret for mange og ak�ve deltakere på siste års arrangement. 
Styret håper det gir påfyll og ideer �l de som deltar og at det har verdi for lokallagene. Hun takket for 
�lbakemeldinger og de vil bli bruker det videre i arbeidet. 
Den nye regionreformen. Styret i Ves�old og Telemark har ha� et felles styremøte hvor vi drø�et 
samarbeid. De ønsker å få �l et felles arrangement i 2021. Sammenslåing av lagene har ikke vært noe 
tema.
Organisasjonsskolen. E�er ønske fra medlemmer har NBK laget et kursopplegg med kurshe�e og korte 
videoer. Kurset ble lansert i Lokallagssendingen høsten 2018 og ligger også på ne�siden.



Avslutningsvis re�et hun en stor takk �l alle bygdekvinnene i Ves�old for den �den og det 
engasjementet de bruker på Bygdekvinnelaget. For henne gir det en ekstra dimensjon å tenke på at vi 
er en del av et internasjonalt kvinnene�verk som har det samme målet om å sikre kvinners re�gheter 
og levevilkår på bygda. Og husk: Hvis du vil gå fort, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen.

Sak 6: Marit Green Tymczuk, styremedlem i Norges bygdekvinnelag.
Marit er lokallagsleder for Vassås og ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2018. NBK er en 
organisasjon med 12000 medlemmer. Administrasjon som holder �l i Oslo og sentralstyret med Ellen 
Krageberg som leder har et høyt ak�vitetsnivå. De jobber opp mot stor�ng og regjering for å påvirke 
og synliggjøre saker Bygdekvinnene mener er vik�ge for samfunnet. De har også ansvar for hele 
organisasjonens arbeid og er stø�espiller for fylkes- og lokallagene. Fylkeslagene fungerer som et 
bindeledd mellom sentralledd og lokallagene. Vervestuntet �l VBK ble lagt merke �l i NBK.

2018 var et år med mye ak�vitet. «Kvinner-ut» prosjekt med 400 arrangement og 200 lokallag deltok i 
«Byggaksjonen»

I 2019 fortse�er «Kvinner-ut» prosjektet, men med vinkling på «mestring og kompetanse». Prosjektet 
skal hjelpe minoritetskvinner �l å få �lgang �l arbeidslivet via ne�verksbygging og kompetanseheving. 
«Tradisjonsmatskolen», pr i dag er 97 lag påmeldt. Hvert lag må holde 2 kurs og får 5000 kr i stø�e. 
Mer info, se hjemmesiden. Søknadsfrist �l 1.4.2019.
Unesco, en FN-organisasjon, har akkreditert NBK som rådgivende organisasjon med si� arbeide 
kny�et �l immateriell kulturarv (kunnskap og tradisjoner overført fra generasjon �l generasjon).
Råvareaksjonene 2019, Bygg. Har som mål å fremme bygg som råvare.     
Guatemalaprosjektet, et prosjekt om klima og matsikkerhet. Målet er å bidra med 150 000 kr. 
Lokallagene kan søke Utviklingsfondet om stø�e �l en ak�vitet og få inn�l 3000 kr. Se under 
organisasjonsdokumenter for mer info.
Kommunevalg 2019. Bygdekvinnelag som samfunnsaktør har påvirkningskra�. Det blir laget et skriv 
om saker vi kan bruke i forbindelse med valget. Kommunevalgpakke kommer 1. april.

Verving. Trenden er nedgående, NBK har 400 færre medlemmer enn året før, mest pga høy alder.
Rekru�ering av nye medlemmer er nødvendig for å foryngre medlemsmassen.
Det kan bety at vi må å finne nye måter å organisere møter og ak�viteter på slik at de unge kan bidra 
og delta. Det er nå en prøveordning som gir medlemmer under 30 år halv pris på 
medlemskon�ngenten.

Årets Lokallag - frist 1. april
Inspirasjonsseminar 8.-10. november i Trondhjem
Momskompensasjon - frist 20. juni
Husk kommunikasjonskanalene: Bygdekvinnelagets hjemmeside, all utsendelse ligger også under 
organisasjonsdokumenter. Bruk Facebook og Instagram. Les medlemsbladet Bygdekvinner.

Sak 7: Hoveddebatt
Liv Bergene fra Kvelde takket for taler med interessant innhold. Hun anser moderne kommunikasjon 
som et ny�g verktøy, men ikke alle eldre er på ne� og vil derfor heller ikke si�e i et styre. Spørsmål: 
Hvordan løse oppgavene når medlemmer ikke bruker moderne medier? 
Svar: Marit G Tymczuk NBK. De�e er en u�ordring. Lokallagsutsendinger kommer fortsa� i papirform.

Camilla Botne fra Sandar er veldig fornøyd med ak�vitetene �l fylke det siste året. Sandar har samme 
u�ordringer med info som bare er på ne�. Hun mener at lagene burde bli� spurt om de vil ha per 
epost eller i papirform. 



Åse Marie Holm fra Ramnes opplever verving som vanskelig.

Doris Hildenbrand fra Kvelde kommer med forslag om å senke kravene for unge og lage 
helgeak�viteter for familier. 

Barbara de Haan fra Sande fremhever posi�vt samarbeid med Bygdeungdomslaget og mer 
kursvirksomheten. Hun foreslår en enda lavere kon�ngent for unge medlemmer. 

Marit Haslestad fra Sande e�erlyser oppskri�she�e «Sunn mat for små mager». Svar: Den finnes på 
hjemmesiden under organisasjonsdokumenter. 

Magnus Rød ser posi�vt på et samarbeid mellom Bygdekvinnelag og Bygdeungdomslag. 

Unni Kaupang fra Kvelde fremhever arrangementet «Bygdekvinner på lading» som en vekkelse som 
blåste liv i lokallagene. Hun forteller om at strikkekulturen på 90-tallet var i ferd med å forsvinne. NBK 
tok ini�a�v med strikkeopplæring på skolen og i dag er strikkekulturen helt på topp! 

Ole Jørgen Rød rapporterer om høy ak�vitet i Ves�old Bygdeungdomslag med 5 lokallag. Han ber 
bygdekvinnelaget om hjelp �l Landsstevne i Hof i uke 29. Tradisjonsbevaring er en felles oppgave og 
samarbeid på tvers er nyt�g for alle. 

Karine Huseby gratulerer med flo� årsmøte og overbringer hilsen fra Ves�old Bondelaget og inviterer 
�l Bondelagets Årsmøte �l onsdag 13.03.2019. 

Kirs� Lund fra Stokke, et lag med 16 medlemmer, hvorav 8 er over 80 år. Hvordan få et lag �l å si ja �l 
nye ideer og sam�dig ivareta alles behov? 

Turid Vaaden fra Vassås og representerer Ves�old 4H. 4H satser nå enda mer på lederutvikling for 
unge lovende 4Here. Ak�ve 4Here kan bli ak�ve BUere og Bygdekvinner. Så det er vik�g å samarbeide 
med alle organisasjoner.

Anne Kathrine Munkejord takker for en ak�v deba� med variert og gode innlegg. Hun ser 
u�ordringen det er når ikke alle medlemmer. Gi oss beskjed hvis dere må ha info i posten så får vi �l 
det. Ser også at det er en u�ordring med ak�viteter som interesserer de unge. Oppfordrer �l 
samarbeid med andre BKL, BU og 4H. 

Sak 8: Utdeling av Spiskammersprisen 2019
Prisen deles ut for 21. gang. Vinneren får diplom, blomst, bakstefløy og en sjekk på kr 5000. Årets 
vinner er Slakter Abrahamsen, som blir hedret for en tradisjonsrik bedri� som har vært i familiens eie 
siden 1879. De produserer fortsa� for hånd, e�er gode gamle tradisjoner. En lokal spesialforretning 
som står for kvalitet, kultur og tradisjon og feirer 140 års- jubileum i år.

Sak 9: Årsmelding 2018 ble gjennomgå� av Doris
Vedtak: godkjent.

Sak 10: Regnskap og Budsje� ble gjennomgå� av Tove. Regnskapet viser et underskudd på kr 
13895,14 kr. 
Vedtak: godkjent

Sak 11: Arbeidsplan ble lagt frem av Linda
Vedtak: godkjent.



Sak 12: Innkommet Sak ble lagt fram av Anne Ka
Forslag �l retningslinjer for valg av Ves�olds delegater �l landsmøter i NBK
Ves�olds fem delegater inns�lles slik:
Tre delegater inns�lles fra fylkesstyret (fylkesleder + to delegater, samt en vara).
To delegater med hver sin vara inns�lles fra lokallag, e�er lokallagenes alfabe�ske rekkefølge.
Hvis et lokallag ikke ønsker å s�lle med en delegat går turen �l neste lag i rekkefølgen. 
Samtlige delegater velges på fylkesårsmøtet, fremlegges samlet av valgkomiteen.
Hvis det i �den fra fylkesårsmøte �l landsmøte fremkommer så mange forfall blant delegatene at ikke 
fylkeskvoten oppfylles, så har fylkesstyret fullmakt �l å utpeke nye representanter.
Vedtak: godkjent

Sak 13: Budsje� ble lagt frem av Tove. Men økt deltakelse på fylkesarrangement er det en posi�v 
utvikling, så budsje� for 2019 er sa� opp med et overskudd på kr 8450,00.
Vedtak: godkjent

Sak 14: Styregodtgjørelse ble lagt frem av leder i valgkomiteen
Valgkomiteens forslag var å ikke gjøre noen endringer i godtgjørelsene. Det var kommet inn forslag på 
endring av godtgjørelsene så sak 15: Valg og ble behandlet først og sak 13: Budsje� ble ta� e�er sak 
14.

Me�e Hovland fra Tjølling foreslo at styret ikke skal ha honorar på inspirasjonssarrangement som 
«Bygdekvinner på lading» Regnskapet går i minus og 79 % av utgi�ene er honorar og bilgodtgjørelse.

Camilla Botne fra Sandar gjør oppmerksom på at styregodtgjørelsene ikke har bli� økt på 10 år. 

Tove Moland fra Kjose og kasserer for VBK sier at det føles som et godt år for første gang på lenge og 
at «Bygdekvinner på lading» gikk i pluss, fortse�er vi med gode arrangement og høy deltakelse gir går 
regnskapet i pluss.

Doris Hildenbrand fra Kvelde oppmuntrer lokallagene �l å delta ak�v på arrangementene og å 
planlegge deltakelse i sine lokallagsbudsje�. 

Barbara de Haan fra Sande presiserer at økonomi ikke er avgjørende for å ta et verv i et lokallag. 
Lokallagene får ikke en krone fra kon�ngenten. Hun mener at styregodtgjørelsene bør bevares.

Anne Ka Munkejord, fylkesleder, informerte om oppgavene fylkesstyret har under arrangement og 
mener også det blir vanskelig å bestemme når et arrangement skal regnes som inspirasjon.

Me�e Hovland fra Tjølling unner styret hver krone, men hun synes det blir ure�erdig overfor 
lokallagene som betaler mye for deltagelse. 

Barbara de Haan fra Sande minner om at det er et frivillig verv å være med i et styre både i et lokallag 
og i fylke.

Else Marie Farmen fra Sem mener det er stor forskjell mellom et styreverv i lokallag og i fylket. Hun 
mener at honorarene bør bevares. 

Bygdeungdomslaget mener at penger er ikke avgjørende, men engasjement og interesse. Det burde 
anses mer som en symbolsk sum.



Kirs� Lund fra Stokke vil beholde honorarene.

Avstemning. 
Forslag 1: Valgkomiteens forslag, styrehonorar fortse�es som før.
Forslag 2: Me�e Hovlands forslag, styret får bare fri deltakeravgi�, men ikke møtegodtgjørelse på 
fylkets inspirasjonsarrangement. 
 
Det var 35 stemmebere�gete.
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedta� med 23 stemmer og 1 blank.

Sak 15: Valg. Det er 44 stemmebere�gete. 

Leder Anne Ka. Munkejord, valgt med 44 av 44 stemmer. 
Nestleder Linda Merete Gusland, valgt med 44 av 44 stemmer.
Styremedlem Åse Marie Holm, valgt med 43 av 44 stemmer, 1 blank. 
Styremedlem Siv Sommerstad, valgt med 44 av 44 stemmer. 
Styremedlem Lene Kris�n Bråtejorde, valgt med 44 av 44 stemmer. 
1.Vara Kirs� Lund fikk 43 av 44 stemmer, 1 blank. 
2. Vara Me�e Hovland fikk 42 av 44 stemmer, 2 blank. 
3. Vara Beate Therese Lanner fikk 44 av 44 stemmer. 
Revisor Trine Hedberg Rastad ble valgt ved akklamasjon.
  
Neste års valgkomite består av: Hillestad, Vivestad og Stokke i �llegg �l Hof, Hvarnes og Sandar som 
gjenstår fra 2018.

Sak 16: Meldinger og hilsener
Else Marie Farnes takket på veien av gamle ledere og ønsket alt godt i året som kommer.

Anne Ka Munkejord avslu�et årsmøtet med å takke for �lliten og ser frem �l et ny� arbeidsår. Hun 
takket også vertslaget for fint arrangement og nydelig mat, og leder Me�e Hovland mo�ok blomster. 
Blomster og takk fikk også Else M Farnes, leder i valgkomiteen, Marit G Tymczuk fra NBK og møteleder 
Unni Kaupang.

Anne Ka takket også alle i styret for arbeidet de gjør. Doris Hildenbrand, Marit Haslestad og Elin 
Kvarme Vi�ersø gikk alle ut av styre og fikk en takkehilsen og NBKs lysestake for innsatsen. Tove 
Moland takket fylkesleder Anne Ka Munkejord. Årsmøte ble presis avslu�et.

               

               




