
 

 
Tilstede: Lene K. Bråtejorde, Tove Moland, Helene Flo Kjennerud, Ambjørg Åkerholdt, Gerd 

Helgeland , Siv Sommerstad og Åse Marie Holm 
Forfall:  
 
 

Til orientering: Det blir digitalt hjemmesidekurs 17.11.21. Det blir ledet av Helle Berger 
fra NBK. Det er plass til 10 av gangen, og flere kurs kan settes opp hvis interesse  og 
påmelding tilsier det.  

 

Innkommen post: Brev fra Tanum Bygdekvinnelag. De melder dessverre at de legger ned 
sitt lag. Har slitt med rekruttering og synkende medlemstall. De følger prosedyrer 
som er satt for nedleggelse.  VBK har kontakt med laget, vi synes det er trist, men ser 
at sånn er det for noen. 

 Vestfold BK tar meldingen til etterretning. 
 
 
Sak 37/21: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 Godkjent 
 
Sak 38/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.08. 
 Godkjent 
 
Sak 39/21: Inspirasjonskveld 22.09.21 

Hvordan ligger vi an? 
Pr i dag er det 21 påmeldte pluss styret – til sammen 28. Vi tar imot påmelding fram 
til fredag.  
Møtet begynner kl. 18.00.  To fra styret møter kl. 16.00 for å smøre mat, resten av 
styret møter kl. 17.00 for rigging og pynting. 
Lene ønsker velkommen. Introduksjon av kveldens foredragsholdere, Vibeke 
Wigeland  og Roar Ree Kirkevold og andre oppgaver fordeles i styret. 
 

 
Sak 40/21: Jubileum Larvik kommune 25.september i Larvik 

VBK har vært  representert en helg under Larvik sin jubileumsfeiring. Vi har , 
sammen med mange lokallag fra Larviksdistriktet stått på stand, delt  ut 
vervebrosjyrer, solgt mat  og gjort bygdekvinnene synlig. Dette ble en fin profilering. 
Det skal være program også helgen 25.  og 26. September. 

 
 
Referat fra styremøte 15.09.21 
 på Gjennestad. 



VBK blir med på lørdagen hvor det bl. annet også skal selges byggkrem med bærsaus. 
4 fra VBK sitt styre stiller opp. Tove er sjefskontakt. 

 
Sak 41/21: Honorar til styremedlemmer VBK 

- Det er fremkommet spørsmål vedrørende honorarer til VBK sine 
styremedlemmer. 

- Vi forholder oss til årsmøtevedtakene som er gjort. 
- Skal  honorarene endres må det bli  nytt forslag  som vedtas på årsmøtet. 

 
Sak 41/21: Årsmøte 2022 

- Årsmøtet er berammet til 9.mars 2022.Vi forespør  Undrumsdal og Arnadal om en 
av de ønsker årsmøtet til sitt lag. Lene spør. 

 
 Sak 42/21: 90 – års jubileum VBK 

Vestfold bygdekvinnelag er 90 år i 2022. 
Vi ønsker å markere og feire dette 18.juni, som er nøyaktig stiftelses- dato. 
 Kjerra Fossepark  bookes. Vi ønsker å lage et fint program for denne feiringen. 
Lardal Bygdekvinner forespørres om å bistå VBK i arrangementet. 

 
    Sak 43/21: T-skjorter og refleksvester med logo.  

- Vi ønsker å kjøpe inn t-skjorter og vester som lokallagene  kan kjøpe til bruk ved 
markeringer. Det er rimeligere å handle  i større kvanta. 

- Tilbud er innhentet, vi går for å handle lokalt hos Print-Consult i Andebu. 
- Vi bestiller 100 vinrøde  t-skjorter og 100 refleksvester med logo på ryggen og 

bygdekvinner foran på t-skjortene. 
- Lene spør Telemark BK om de ønsker å være med, da øker vi antall og prisen går 

ned. 
 

Sak 44/21: Status kontingentinnbetaling 
Noen medlemmer står fortsatt uten innbetaling for 2021. Vi minner om at de som 
ikke har betalt kontingent, har ikke stemmerett på årsmøtet. 
I medlemsregisteret blir man stående som medlem i to år, etter det blir man 
strøket hvis innbetaling uteblir. 
 

Sak 45/21: Referatsaker 
Økonomi: Feil ved tildeling av penger fra NBK i 2020 som måtte tilbakebetales i 2021, 
gjør at underskudd i driftsbudsjett er markant. Dette i tillegg til liten aktivitet pga 
korona, gjør ikke situasjonen bedre. 
Vi selger bøker fra lager og håper på overskudd fra arrangement framover. I tillegg vil 
vi være mer aktive i å søke tilskudd bl.a. fra studieforbundet når vi arrangerer kurs 
o.l.  
Kapitalkontoen har vært urørt, vi vedtar at den kan brukes om nødvendig for å bidra 
til økte aktiviteter igjen etter pandemiårene som ligger bak. 
VTBU: Helene som er kontakt til ungdomslaget, har meldt til de at vi ikke aktivt vil 
delta på styremøtene deres,  men at vi kan hjelpe til hvis de trenger det, og at vi 
gjerne mottar styrereferat. 
TVB: Telemark BK har kontakten. 

 
Sak 46/21: Eventuelt. 
 -Forespørsel om deltagelse på Kvelde BK sitt årsmøte. Tove reiser. 
 Gerd har vært på kurs i studieforbundet. Lokallagene oppfordres til å søke midler når 

det holdes kurs.  



- Zoom – møte med  styret i Telemark foreslås til 29.09. 
- Savner ledere i lagene mailer fra Lene? Havner kanskje noen i søppelpost? Ber 

dere ta kontakt så dette kan rettes opp. 
- Inspirasjonsweek-end på Lillehammer i november. To fra  styret er påmeldt, en 

står på venteliste. Det er fullbooket. 
                                         _______________________________ 
 
 
Neste styremøte 29.og 30.oktober i Gurvika 
 
Åse Marie Holm 
(sekr.) 
 
 

 
 


