
 

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

Helgeland  
Forfall: Siv Sommerstad og Åse Marie Holm 
 
Høstsending fra Norges Bygdekvinnelag med presentasjon av ny logo ble bekreftet. 
Vær flinke til å bruke ny logo. 
 
Til orientering: Lene fortalte om turen for distriktsledere hun deltok på i Tana – en flott tur 

med mange inntrykk. Fin måte å bli kjent med  bygdekvinner i andre distrikt og få nye 
impulser til eget lag 

 
Sak 30/21: Inspirasjonskveld 22.09.21 

- Program: 
Vibeke Vigeland fra Naturlig-vis holder foredrag om kvinner i alle aldre – 
overgangsalder – og sin bok : Moden. Det tar ca. 1 time. 

- Pause med servering som Tove har ansvar for 
- Forespurt Roar Ree Kirkevold – driver med bier – skriver bøker – flott 

historieforteller – bekreftet at han blir med når referatet skrives -. Det tar ca. 1 
time. 

 
Mener vi kan ha opp til 40 deltagere dersom situasjonen vedrørende korona  er 
uforandret – men vi må ha fokus på smittevern. 
 
Vi har fått innvilget midler fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon med opp til 
22000,-  til inspirasjonskveld. 

 
Sak 31/21: Årsmøte 2022. 

- Har ikke fått noen tilbakemelding på at noen lokallag vil ha årsmøtet 
Vi må jobbe videre med å forespørre lag om å arrangere årsmøtet 2022. 
 
 

Sak 32/21: Jubileum Vestfold Bygdekvinnelag 
- Ble foreslått en dato i 2022 – lørdag 18.06.22 
- Forslag om at jubileet arrangeres enkelt på et utested – med enkel servering, men 

lett fremkommelig for alle – friluftsklær i stedet for bunad. 
- Forespør på Tufte gård – tidspunkt, pris. Helene  forespør. 

Referat fra styremøte 24.08.21 
 på Gjennestad 



 
Sak 33/21: Larvik 350 år – feiring i Herregården 

- Vi deltar i Herregårdsparken ved å dele ut brosjyrer og salg av bøker. 
Bøkene selges for kr 100,-. Vi har to bøker – Fra Vestfolds spiskammers og Godt 
drikke. 
Tove og Helene møter opp kl. 11.00 på lørdag. 
Tove og Gerd møter opp kl. 11.30 på søndag. 
Viktig at vi viser oss sammen med lokallagene. 

- Dette blir det arrangementet vi har i Bygdekvinneuka. De som deltar oppfordres 
til å ta bilder. 
Vi deltar også 25. September på torget i Larvik ifm. 350 års feiringen. 

 
 Sak 34/21: Økonomi 

- Det har ikke vært store kostnader i løpet av året. 
Rundt inntektene er det stor usikkerhet da det er mange medlemmer  i lokallaga 
som ikke har betalt kontingent, og det er grunnlaget for hva   distriktslaget får fra 
Norges Bygdekvinnelag.  Viktig at vi også får en ordentlig dokumentasjon vedr 
overføringen fra NBK,  slik at det kan kontrolleres. 

- Viktig at vi prøver å hjelpe til å få disse medlemmene til å betale selv om dette er  
NBK sitt ansvar. Ble enighet om at hvert styremedlem tar kontakt med sine 
”fadderlag” om dette forholdet. Det bør også gis informasjon om at det kun er 
medlemmer med betalt kontingent som har stemmerett på årsmøtet. 

- Vi bør også sende et brev  om forholdet til ledere i lokallaga slik at det er noe som   
må fokuseres på i hvert lag til enhver tid. 

 
    Sak 35/21: TVB og VTBU  

- TVB – Bør vi ha medlemmer som deltar på styremøtene, eller bare motta referat      
for å holde oss oppdatert på hva de driver med? – Her er det foreløpig Telemark 
som har deltager. 

- VTBU – Som ovenfor tilstrekkelig med referat fra styremøter – årsmøtet. De kan 
ta  kontakt hvis vi skal delta på arrangement /samarbeid. 

- Helene tar det opp i VTBU og hører hva de mener. 
 
Sak 36/21: Eventuelt 

- T-skjorte med logo på – bør vi ha – slik at vi blir synlige – Gerd kontakter Print  
Consult, Andebu. 

 
 
                                         _______________________________ 
 
 
Neste styremøte 15.09.21 kl. 18.00 
 
Gerd Helgeland 
(Ref) 
 
 

 
 


