REFERAT FRA STYREMØTET 8. FEBRUAR 2020
Disse var til stede: Tone Liv Kjelingtveit, Gro W. Strand, Sidsel B. Haug, Helle Breda-Gulbrandsen, Mari Søgaard,
Hilde Berntsen, Mari Rorgemoen, Trine Aas, Solveig Myrtrøen
Følgende saker skulle behandles:

21/20 - Godkjenning av innkalling og referat fra styremøtet 11,januar 2020
Bli kjent med ny sekretær.
4/20 - Årsmøte. 2 innkomne saker
5/20 - Felles styremøte med Vestfold Husflidslag 18.mars 2020
6/20 - Kurslærerkurs 28.mars 2020 - Komite?
7/20 - Loddsalget 2020
9/20 - Årsmelding 2019 - underskrifter
11/20 - Lager - rydding til våren - ansvarlige
22/20 - Regnskapet 2019
23/20 - Dyrskumøtet 5. mars 2020
24/20 - Budsjett 2020 - økonomisk støtte fra fylkeskommunen
Eventuelt

21/20 - Referat og innkalling ble godkjent. Styret presenterte seg og ønsket ny sekretær
Trine Aas, velkommen.
4/20 - Årsmøtet 2020
Solveig sender ut innkalling og saksdokumenter til lokallagene med informasjon om
2 innkomne saker og valg av utsendinger til landsmøtet
Det skal holdes styremøte med nytt og gammelt styre rett etter årsmøtet
5/20 - 18.mars kl. 17.30 skal Telemark HL og Vestfold HL ha felles styremøte i Prestegården
i Skien. Gro bestiller mat fra Mathuset og Trine henter den før møtet
Helle kommer i god tid før møtet og gjør klart til bespisning og møtet sammen med
Trine og medlem fra Grenland HL.
6/20 - Konsulentene Reidunn Horgen og Annie Eikenes har ansvaret for kurslærerkurset
28.mars på Bø Hotell. Reidunn har sendt ut invitasjon.
7/20 - Loddene for 2020 er ferdig trykket og gevinstene er klare. Gro har ansvaret for
utdeling av loddbøker på årsmøtet og trekning i desember sammen med Trine.
9/20 - Årsmeldingen 2019 ble undertegnet av styret.
11/20 - Ryddedugnad på lageret i Bø til våren.
Komite: Helle, Trine, Gro og eventuelt Ingebjørg Vaagen
22/20 - Solveig la fram regnskapet for 2019, som viste et overskudd på kr. 90.343,23/20 - På møtet med Dyrsku,n 5.mars møter Tone Liv, Gro, Helle og Mari S.
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24/20 - Styret vedtok budsjettet for 2020 og regner med/håper på tilskudd fra
fylkeskommunen.

Eventuelt:

Sidsel tar kontakt med Grenland HL og jobber videre med heders nål til
Ingebjørg Vaagen.
Trine overtar ansvaret for folderen når nye styrer er klare fra lokallagene.
Styret ble kjent med at valgkomiteen ikke hadde spurt et varamedlem om hun tok
gjenvalg. Det er meget uheldig, da hun er nettansvarlig og har bidratt med fint
arbeid med nettside og facebook i 2019.

Møtet hevet kl. 14.30

Referent: Solveig Myrtrøen

