
 

Referat styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag    
     

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 12.10.2020  

Møtetid Kl. 18.00   

 

  

Møtested Digitalt – Zoom-lenke sendes 

 

  

Deltakere:  

Leder: Walborg Njerve Lohne 

Nestleder og kasserer: Anne-Lill Fjell Roland 

Sekretær: Ellen Ubostad Haaland 

Styremedlem: 

Karen Torhild Wrånes  

Anne Gunn Sandsmark  

1.varamedlem Aud Birkeland  

 

Ikke til stede:  

Agder Bondelag: Karl Petter Vintland 

 

Sak 9/20 (2) Utvalg for å se på sammenslåing av Vest- og Aust-Agder bygdekvinnelag til 

Agder Bygdekvinnelag – sak fra årsmøte 

Ansvarlig Anne-Lill og Ellen har avtalt møte lørdag 31. oktober med representantene fra 

Aust-Agder (Jorunn Hellerslien og Mona Heimdal). Karen Torhild kommer også (for å 

planlegge inspirasjonsseminar). 

 

 

Sak 11/20 Planlegge samling med lokalstyrene – Eiken lørdag 21.11.2020 

● Forslag om gruppearbeid på samlingen 

o Workshop: arbeid med boka med informasjon fra lokallagene (Karen 

Torhild og Ellen)  

o Styremaler – input om hvordan arbeide i lokallagsstyrene (Walborg). 

o Års- og handlingsplan (Walborg) 

o Kurs, og søknad om kursstønad (Grethe eller Walborg)  

Walborg tar kontakt med Vågå, for å be dem være med digitalt på 

seminaret for å gi oss tips – evt. så inviteres de til Agdersamlingen 

(inspirasjon) 

 

● Sted: Eiken bedehus 

● Utsendelse av invitasjon – invitasjon er sendt ut til lokallagene. 

 

 Når Ann-Lill har fått pris fra Eiken, setter Ellen dette på invitasjonen og sender 

ut på nytt.  

 

 

Fra distriksledersamlingen foreslås å spørre/invitere: 

- Studieforbundet kultur og tradisjon/Bjørg Shultz – kan eventuelt gjøres digitalt 

- NBK, prosjektet Berekraftig matkunnskap/Ingrid Lamark -     - « -  

- Om bruk av medlemsregisteret – NBK  

- Prosjektet: Bygdekvinner deler matgleder – Astrid Lund Folkvord, Rogaland BK 



 

- Aksjonen: Bruk hele dyret, Yngve Ekern, matkribent, Oslo BK 

 

 

Sak 12/20 Planlegge Inspirasjonshelg 

Ideer fra sist styremøte: 

Hva er tilbakemeldingene fra lokallagene og Aust-Agder? 

 

Ansvarlig Anne-Lill og Karen Torhild har avtalt møte lørdag 31. oktober med representantene 

fra Aust-Agder (Jorunn Hellerslien og Mona Heimdal). Ellen kommer også (for å planlegge 

sammenslåing). 

 

● Inspirasjonsseminar den 12-13 februar (Dyreparken?) 

● Ann-Lill har ikke fått svar fra Aust-Agder ennå.  

● Styret finner happening som de kan invitere lokallagene til. 

De kommer med forslag til neste gang. Kan ses på i kombinasjon med 

inspirasjonsseminaret.  

 

 

Forslag til tema: 

Finn (sekretær for Bondelaget) kan finne foreleser for oss. 

Insektsdama Anne Sverdrup Thygeson (Karen Torhild ringer og spør om det passer etter at vi 

har hatt møte med Aust-Agder). 

«kunsten å kaste mat»  

 
Gruppearbeid – blanding, noe gruppa kan jobbe sammen om. 

 

Fra distriksledersamlingen - se sak 11/20. 

 

Sak 14/20 Plan for besøk av årsmøter i lokallagene 

Fyll inn datoer, tid og sted? 

Bjelland (Ellen), Bjelland skole 18:00 29. oktober 2020 

Finsland (Anne-Lill) 2. november 

Grindheim (Ellen), Byremo Omsorgssenter, 18:00 2. november 

Gyland (Anne Gunn) torsdag 29 okt, Ikke bestemt ennå hvor de skal være. 

Holum (Karen Torhild) – telefonmøte 27. oktober.  

Kvinesdal (Aud og Anne Gunn) torsdag 15 okt kl 19.00.  På Veggeland skolehus i 

Austerdalen. 

Lista (Anne Gunn) tirsdag 3 nov kl 19.00. På herredshuser i Vanse 

Marnardal – onsdag 7. oktober 2020 kl. 19.00 Peisstova, Høgtun Kultursenter, Øyslebø. 

(Walborg) 

Randesund (Karen-Torhild) mandag 2. november 

Sira (Anne Gunn) mandag 26. oktober kl 18.00. I bygdestua på Sira. 

Søgne – (Walborg) onsdag 28. oktober 2020 kl. 18.30 Seniorsenteret, Søgne omsorgssenter 

Tveit (Karen Torhild) 20. oktober 19:00 

Øvrebø (Anne-Lill), 16. november 

Åseral (Ellen), Ljosland Fjellstove, 18:00, 20. oktober.  
. 

Punkter å ta opp? – Informer om sak 9/20, 11/20 og 12/20, samt skriv om medlemskontingenten og vårt årsmøte 

i Åseral i mars 21. Oppfordre til å foreslå nye styremedlemmer til valgkomiteen. 

Glemt noe? 

 

Eventuelt 

Walborg informerte om digitalt møte/distriktsledersamling 3.- 4. okt.  

Gjenbruk av tema og foredragsholder bør kunne gjenbrukes hos oss- vi tar med punktene, og 



 

ser hva som passer. (November 2020 og Inspirasjonshelg i februar 2021). 

 

 

Anne-Lill og Walborg ønsker å få til møte sammen med regnskapsfører. 

 

Valg - fylkesstyret 

Walborg tar kontakt med valgkomiteen for å minne dem på arbeidet fram til årsmøtet. 

 

 

Hjemmeside 

Ellen har fått tilgang til heimesida, og er i ferd med å oppdatere den. Inspirasjonsseminaret og 

møtereferat er lagt inn.  

 

Vi oppfordrer lokallagene til å ta i bruk hjemmesidene – Walborg sjekker prisen for lokallag. 

 

I årsplanen: 

Besøk på Lindland gård 

 

 


