Vestfold Bygdekvinnelag
Protokoll fra styremøte 10. desember 2018.
Til stede: Elin K Vittersø, Tove Moland, Linda M Gusland, Marit Haslestad, Lene
Bråtejordet og Anne Ka Munkejord.
Forfall: Doris Hildenbrand, VBL og VBU.
Innkalling og saksliste, godkjent
Protokoll fra styremøtehelg 19. og 20. okt. 2018, godkjent og underskrevet.
Innkommen post:
Invitasjon til Slagen bygdekvinnelags 80 års jubileum, AK deltar.
Forespørsel fra Hedmark bkl om deltakelse til neste års NM i potetskrelling. Vi er positive og
vil informere lokallagene om dette sender, f.eks på årsmøte.

Til orientering:
Bygdekvinner i Telemark er nå invitert til Bygdekvinner på lading.
Botne bkl har hatt nok et årsmøte og er nå nedlagt. Leder har mottatt referat fra årsmøte.
To representanter fra Tjølling bkl er invitert til å delta på første del av neste styremøte.
Sak 41/2018
Evaluering av Styrevervsamling.
Vi fikk positive tilbakemeldinger på arrangementet, særlig gruppearbeidet.
Lagene var positive til å dele aktivitetsplan med andre. Forsalg om at det på VBK sine sider blir
«reklamert» for de åpne arrangementene som lokallagene har. Vi skal også jobbe videre med
hvordan vi kan samle og dele lokallagenes årsplaner/aktivitetsplaner. Forslag til neste
styrevervsamling om en egen «gruppe» for de som er nye i styret, der kan de få innspill på hvordan
andre lag arbeider, info om organisasjonen og hvor de kan finne info. Vi skal være enda bedre
forberedt til gruppearbeid, slik at alle som skal lede en gruppe er kjent med oppgaven. Vi kan være
tydeligere før oppsummering slik at alle får like mye taletid.

Vedtak: Vi tar evalueringen med i videre arbeid. Vi skal utarbeide en plan for
deling/synliggjøring av lokallagenes arrangement.
Sak 42/2018
Bygdekvinner på lading. 1.-2. februar 2019
Sted: Wassilioff, Stavern
Forslag til tidsplan:
Fredag 1. februar
Styret møter senest kl 16.00
16.30-17.30 Innsjekk
18.00 Velkommen v/Anne Ka
18.15-19.30 Inspirasjonsforedrag ved Loni Bjerkholdt, Linda introduserer og takker.
20.00 Festmiddag i eget lokal. Marit er kveldens toastmaster.

Lørdag 2. februar
Frokost
9.00-9.10 Velkommen til dag to. Verveuke, vi kan bidra ved å fremsnakke BKL v/Anne Ka.
9.10-10.30 Tradisjonsmatskolen ved Ingrid Lamark, Elin introduserer og takker.
10.30-11.00 Pause og utsjekking av rom.
11.00-12.30 BYGG, en utrolig flott råvare! ved Einar Risvik, Lene introduserer og takker.
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.45 Hvordan blir en kjole til? Inspirasjonsforedrag ved Hildur Øygarden, Tove
introduserer og takker.
14.45-15.00 Avslutning v/Anne Ka
Vedtak: Vi har fordelt noen oppgaver. Lene jobber videre med navneskilt. Anne Ka sender
epost til ledere med program, kl og påminnelse om frist. Marit skriver en pressemelding til
lokalavisene. Linda fortsetter med fb promotering, vi andre liker og deler.
Sak 43/2018
Verveuker, uke 5 og 6.
Hva gjør vi? Det er verveuker mens vi har Bygdekvinner på lading, så vi bør få avisomtale.
Forslag om å lage fb stafett hvor lokallag skriver noe og legger ut et bilde fra sitt lag.
Vedtak: Anne Ka oppfordrer til fremsnakking av NBK på Bygdekvinner på lading.
Presseomtale etter helg. Linda jobber med fb stafett.

Referent:
Anne Ka Munkejord

