
Referat 

 

Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

 

 

 Tirsdag 27.09.22  

Møtetid Møte kl. 18.00 

 

 

Møtested Byremo   

 

Til stede: Walborg Njerve Lohne, Astri Mikalsen,  May Britt Sirnes, Kirsti Øydna, Ellen 

Ubostad Haaland, Harald Hobbesland, Agder Bondelag,  

Marit Nessa Østebø, 1. vara.  

 

 

Ikke til stede:  

 

Sak 13/22 Bok fra Vest-Agder bygdekvinnelag v/ Ellen 

Fått inn mange bilder til boka, men vil gjerne ha flere. Gjerne mer info om hvert enkelt 

lag. Gjelder perioden fra 1988 til d.d. 

 

Sak 8/22 Regnskap 

Astri informerer om regnskapet. Vedlegg på drift hittil i år. Lage rutine på at vi 4 

ganger i året får en regnskapsrapport.. mai,september, november og februar. 

Lage årshjul sammen med Lindlandgård på prosjekt og søknader. 

 

Sak 11/22 oppnevnelse av utvalg, kurs og studie utvalg. 

Utvalget har hatt 2 møter. Fått lagt litt planer. Fått med 2 stk fra Sira, trenger en til fra 

distriktet da En person har trukket seg. Grindheim, Lista eller Tveit bør stille med en 

person inn i dette utvalget. 

 

Sak 12/22 Landbruketsdag evaluering v/ Ellen  

Opplesing av regnskap. Vi bestemmer at de 3418,- går til lokallagene i Vest-Agder i 

stedet for til fylkeslaget. 

Regnskapet skal føres i Åseral sitt regnskap på egen konto. 

Forslag om å dele opp dagene eller ha hver sin dag.  Vi tar en dialog med Aust-Agder på 

dette.  

 

Sak 13/22 Invitasjon til Rogaland bygdekvinnelag 19-20/11-22 

Hvert lag melder seg på selv. Vest-Agder dekker for 2 stk fra hvert lokallag.May Britt 

tar imot hvem som skal dekkes. 

 

Sak 14/22 Lindland gård 

Vi godtar referat fra NBK 

 

Sak 15/22 Nettsider og arkiv v/ May Britt 

Alt ok. Kirsti sender over siste referat. May Britt må ordne seg en superbruker. 

 

Sak 16/22 Søke støtte fra Bondelaget- Ellen tar ansvar her 



Referat 

 

Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

 

 

Søknad sendes til Agder bondelag v/ Finn 

 

Sak 17/22 Plan for lokale årsmøter se eget vedlegg 

 

Sak 18/22 Plan for digital lokalstyresamling tirsdag 8/11-22  

Gunn informerer om nye prosjekter på Lindland gård om samarbeid og behov for 

frivillige. 

Ellen kaller inn til styrmøtet. 

 

Sak 19/22 Evaluering av bygdekvinnenesdag på Høgtun 

Kunne vært bedre oppmøte. Bra kurs. Involvere kursutvalget og eventuelt 

Lindlandgård. 

 

Eventuelt/informasjon: 

Lindland gård, Gunn må informere mer om prosjekter. Være med på idemyldring.  

 

Arkivering av tidligere møteprotokoller. Alt skal inn til Arkivet 

 

 


