
 

Møtereferat - styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  
       

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 11.1.2021  

Møtetid Kl. 18.00 – 19:45   

Møtested Digitalt – Zoom-lenke sendt 

 

 

Til stedet:  

Leder: Walborg Njerve Lohne 

Nestleder og kasserer: Anne-Lill Fjell Roland 

Sekretær: Ellen Ubostad Håland 

Styremedlem: 

Karen Torhild Wrånes  

Anne Gunn Sandsmark 

1.varamedlem: Aud Birkeland 

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. Info.  

(Karen Torhild var med på første møte i stedet for Anne-Lill) 

 Planleggingsdag 12. februar på Fevik eller en annen plass for å skrive ferdig saken til 

begge årsmøtene. 

 

Sak 12/20 Planlegge Inspirasjonshelg 

Oppdatering/info fra Karen Torhild og Ellen 

Hva er status her? Avlyses pga smittevern eller avvente? 

 

Uaktuelt å gjennomføre dette. Utsette det til høsten 11.september. 

Vi formidler dette til Aust-Agder. 

(Etter møte kom informasjon fra Fevik Strandhotell om at hotellet holdt stengt ut februar. 

Aust-Agder bkl støttet vårt forslag om at utsette seminaret til 11. september).  

 
Sak 15/20 Planlegge Distriktsårsmøte lørdag 13.3.2021 i Åseral 

Brev/mail til valgkomiteen v/ Grethe Ruud Åtland er sendt. 

 

Fremmøte eller digitalt? 

Foreslår at vi planlegger for gjennomføring på Zoom. Hele eller deler av styret bør samles.  

Ellen og jeg lager årsmøtepapirene? Frister? 

 

Digitalt på skjerm - samlet styre –  

- Foreløpig innkalling 6 uker før 29.januar 

- 26.februar må alt sendes ut. 

Walborg samler det hun har av e post adresser og informasjon som hun har fått fra questback. 

Ellen sjekker om å få bruker for Zoom fra Norges bygdekvinnelaget. 

Program og gjennomføring – planlegges av Walborg og Ellen. 

 

(Etter møte har Ellen sett litt på digitalt møte på Zoom. Hun foreslår Teams i stedet. Hvis 

Ellen skal styre presentasjonen digitalt kjenner hun ikke Zoom godt nok til å kunne styre møte 

på en god måte. Hun jobber med og er kjent med Teams) 



 

 

Sak 16/20   Møte- og reisegodtgjørelse 

Ellen har sendt over eksempel på e-post til alle i styret. 

Anne-Lill sjekker hva som er mulig – hun tror ikke dette kan godkjennes som bilag. 

 

Info/Eventuelt 

Søknad studieforbundet – utsettes 

Søknad Landbruksrådet Agder – sendt Finn Åsheim 

- Etter møtet har vi fått følgende vedtak fra Landbruksrådet: 

 
 

Økonomi – venter til hun er ferdig med årsoppgjøret. 

 

Facebook-profil – ligger på Nbks side.  

 

 

Lindland gård – Covid19 penger til de som er alene - fikk 600.000,-. Det er brukt noe penger 

på dette på Lindland gård. Prosjektet begynte i uke 45. 

 

Anne-Lill kan tenke seg å være prosjektleder og følge opp Lindland gård. Dette ser styret på 

som positivt. 

Besøk Lindland gård – Anne-Lill Finner en dato  
 

 

Neste styremøte digitalt mandag 8.2 

 


