
Referat fra styremøte i Sparbu Bygdekvinnelag    

17.09.19 hos Anne Irene 

Tilstede: Gunn Sofie, Sigrun og Anne Irene 

 

 

Grautdag 2019 Sigrun orienterte om planleggingen og gjennomføringen av grautdagen.  
Det var mye folk, og dagen ble en stor suksess. Sigrun har skrevet referat i 
graut-boka 
 
Økonomi:  
Inntekter:          20.623,54 
Utgifter:             9.118,90 
Overskudd        11.404,64 
 
Som takk for gjestfriheten skal Åse og Bjørn i Hoddalen  ha ei sendingskurv.  
Sigrun kjøper inn for kr 500,-. 

 
Anne Irene sender alle som deltok en sms med takk og info om overskuddet 
 

Kommende 
arrangement 

Livet. Minutt for minutt, sammen med Sandvollan bygdekvinnelag mandag 
23.09 på Gulburet – 
Anne Irene snakker med Sigrun Stuberg Holmen om å ønske velkommen. Info 
er sendt medlemmene. Plakat på coop ekstra, og markedsføring via facebook 
 
 
Sparbudag, lørdag 2. november – Brit Opsal er bygdekvinnelaget sin 
representant i komiteen. Vi skal også i år selge kaffe og vaffel. I tillegg skal vi 
stille med  
4 personer fredag kveld, og ryddehjelp lørdag ettermiddag.  
Anne Irene ordner dugnadsliste 
 

Høsttakkefest - Søndag 20. oktober - Anne Irene orienterer komiteen; Helga 
Jule, Kjellaug Holm, Bjørg Nyjordet 
 
 

Mulig kommende 
arrangement 

Kvinnenes aften i samarbeid med Mære unge sanitet. Anne Irene har vært i 
kontakt med deres leder Trude Ofstad, og vi avventer tilbakemelding fra deres 
styre 

Årsmøte 2019 Vi innkaller til årsmøte onsdag 30. oktober hos Jorunn Egge i Brekka.  
 
Planlegging:  
Årsmelding – Anne Irene 
Regnskap – Gunn Sofie 
Arbeidsplan – Anne Irene på bakgrunn av drøftinger på styremøte 
Valgkomiteen – Anne Irene kontakter Elin Skei 
 
Tema på årsmøtet: Torlaug bes kontakte Gangstad gårdsysteri om orientering 
om deres oster som også skal være kveldens servering. I tillegg vil vi ha en 



orientering fra Inderøy gårdsbryggeri om hvilket øl som passer til hvilke oster. 
Smaksprøver.  
 

Kurs i regi av 
Sparbu 
Bygdekvinnelag 

Lefse og flatbrødbaking – Sigrun kontakter Turid Nordbakk om kurs i november 
Syltekurs – Synnøve kontakter Britt Karin Finne om gjennomføring som i 2018 
Vi lager julekonfekt – Anne Irene kontakter Marie i Bjørka om muligheter en 
kveld i desember 
Søndagstur for å plukke med oss naturens materialer, vi spiser mat og lager 
produkter. - Gunn Sofie tar det på sparket en søndag i november/desember 
 
 

Gaver Ingri Lill Kolset skal ha en oppmerksomhet for tilrettelegging av trivselsturene. 
Gunn Sofie utfører 

Avlønning av 
aktiviteten på 
Hamrum 

Sparbu bygdekvinnelag utbetaler honorar til to aktivitetsledere på Hamrum. 
Aktiviteten er innmeldt som kurs, og tilskuddet utbetales til bygdekvinnelaget.  
Gunn Sofie innkaller Ragnhild Skei og Torlaug (leder av Hamrums venner) til et 
møte for å skrive retningslinjer for gjennomføring og utbetaling.  

Disponering av 
overskudd på 
Sparbudagen 

Vi har mottatt en henvendelse fra styret for Sparbudagene. De forslår følgende 
: 

1. Overskuddet på Sparbudagen skal settes på konto i bank og benyttes 
til å dekke utgifter ved Sparbudagen. Ut over dette kan overskuddet 
benyttes til fornyelse av utstyr og inventar i Mære Samfunnshus og 
Idrettshall. 
2. Overskuddet disponeres av styret for Sparbudagen, hvor Mære 
Sanitetsforening, Sparbu Bygdekvinnelag, Sparbu Idrettslag og Sparbu 
Historielag har hver sin representant. Disponering av midler krever 
enighet i styret. 
 
Sparbu Bygdekvinnelag slutter seg til forslaget.  

Neste styremøte Torsdag 17. oktober kl 19.00 hos Marthe Kvitvang 

 

 


