
 

 
Tilstede: Lene K. Bråtejorde, Tove Moland, Helene Flo Kjennerud, Siv Sommerstad, Ambjørg 

Åkerholdt, Gerd Helgeland og Åse Marie Holm 
 
 
Sak 26/21: Bygdekvinner på lading 

- Det er kommet tilbud fra Quality Hotel, Langesund. Det er ledig 25.og 26 mars 2022. 
Vi har fått tilbud om de samme prisene som i år.  Vi trenger noen flere opplysninger 
og presiseringer, men går ellers for å avholde konferansen de dagene.  Vi tar ny 
kontakt og  underskriver en foreløpig kontrakt. ÅM ansvar 

- Det jobbes videre med å skaffe foredragsholdere. Ansvar fordelt i  møte 3.juni. 
 
Sak 27/21: Inspirasjonskveld 22.september 2021 

- Skjeestua er ledig og bestilt 
- Foredragsholdere jobbes det med. Ansvar Lene og Gerd. 

 
Sak 28/21: Regnskap 2020 

- Det er gjort en feil fra Norges Bygdekvinnelag. Vestfold har fått 20 000,- for mye 
refundert.  Det må betales tilbake og rettes opp i regnskap og budsjett for 2022. 

 
Sak 29/21: Ny logo – Norges Bygdekvinnelag. 

- Hvordan  få implementert og tatt i bruk den nye logoen i lokallagene? 
- Sender en mail til alle lokallag med litt info og oppfordring til bruk. Ansvar: Lene 
- Vi vil også ha det som tema på inspirasjonskveld  og på ledersamling på Zoom til 

høsten. 
- Vi oppfordres til å ta den nye i bruk, men behøver ikke kaste alt gammelt vi har 

liggende. Vi sjekker priser på å trykke opp klistremerker som kan settes over de 
gamle på Roll-up og lignende. Ansvar ÅM og Siv. 

 
     _________ 

 
Kl. 18.00: Lanseringsmøte Ny Logo Norges Bygdekvinnelag 
 

- På zoom med Norges Bygdekvinnelag, ble vi presentert  og tatt med i møte for alle 
distriktslag i Norge 

- Leder Jorunn Henriksen ønsket velkommen og var  sammen med administrasjonen 
glad for å kunne presentere ny logo. Hun snakket om nye tider , med nye 

Referat fra styremøte, lanseringsmøte og 
arbeidsmøte . 
 
 
15.06.21 på Gjennestad 



utfordringer og at det var på høy tid med ny logo. Sirkelen i logoen skal være symbol 
på samhold, men at den er åpen betyr at vi en inkluderende og at det går fint an å gå 
ut og inn. Strekene i midten  skulle symbolisere kvinner som holder sammen og blir  
sterke  av det. 

- Fargene som er valgt er hentet fra gul nyskjært åker og rød låve. I tillegg så kan vi 
benytte andre fargesammensetninger alt etter som hvor de skal brukes.  

- Logoene og piktogrammer som er laget til bruk vil bli lagt ut på Hjemmesiden 
fortløpende. 

 
Etter lansering var det en runde med reaksjoner, spørsmål og svar. I all hovedsak 
positive tilbakemeldinger. 
 
 
                                         _______________________________ 
 
 
 Kl. 20.10: Møte med lokallagsledere i Vestfold 
 
Andebu, Vassås, Hillestad, Ramnes og Undrumsdal hadde meldt seg på til en liten time 
informasjon og prat.  
 
- Lene informerte  litt om valgpakka. Fint hvis dere liker og deler hvis dere synes det 

er relevant.  
- Leserinnleggene som er sendt ut bør koordineres slik at  ikke avisene får mange like 

tilsendt. Si fra til styret så kan vi sende inn. 
 
- Bygdekvinneuka – fokuser på valg og verving. 
 
- Medlemsregister – oppfordre medlemmer til selv å oppdatere registeret, så 

opplysningene er riktige. 
 
- Ny logo presentert.  Oppfordring til å ta den i bruk! Lene vil også sende på mail info 

til alle lag. 
 
 
Neste styremøte 24.08.21 
 
 
 
 
GOD SOMMER TIL ALLE! 
 
 
Åse Marie Holm 
(sekr.) 
 
 

 
 


