
   

MØTEREFERAT - styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag 
        

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 21.6.2021  

Møtetid Møte kl. 18:00  

Møtested Lindland gård, Holum,  

Lindesnes 

 

  

 

Til stede: Astri Mikalsen,  Ellen Ubostad Haaland,  

Anne Gunn Sandsmark, Walborg Njerve Lohne, Aud Birkeland (1.vara)   

 

Prosjektleder Lindland gård Anne-Lill F. Roland var tilstede ved informasjon 

om Lindland gård 

 

Ikke tilstede: Margret Annie Gudbergsdottir,  Harald Hobbesland (Agder Bondelag) 

 

Sak 9/20F Sammenslåing av fylkeslagene 

 Ellen bli med på det første møte – vi kaller inn på Teams før 1. juli  (Ellen ansvarlig) 

for å bl.a sette møtedatoer og være enige om hva som skal gjøres. 

 Fylkeslederne blir med på andre møte.  

 Tema på inspirasjonsseminaret. 

 

Sak 8/21 Landbrukets dag, 13. -15. august, Evje – dessertbord 

Vi ønsker å også i år ha desserttelt på landbrukets dag. 

 Ellen sender e-post til Bjoraa post@landbruketsdag.no og får praktiske 

opplysninger. 

 Ellen gir deretter beskjed til Ann-Lill som søker sponsing fra Tine. 

 Walborg gir beskjed til leder i Aust-Agder. 

 

Sak 9/21 Inspirasjonshelg Agder – sept. 21 
Mona har vært i kontakt med hotellet. Ledig plass 1. og 2. Oktober, så den ble booka. 

 Alle avtaler vi har er videreført i programmet. 

 Vi har gjort bytte i komiteen da Jorunn er gått ut. Nytt medlem er Eldrid Stendal (som 

før Mona Heimdal Seljåa, Ellen og Karen Torhild). 

o Slik blir programmet med noen små forandringer: 

file:///C:/profile/person
file:///C:/profile/person
mailto:post@landbruketsdag.no


   

 

Sak 10/21 Besøk og orientering om Lindland gård 

Før møtet fikk vi en gjennomgang om hvilke prosjekt som Lindland gard er involvert i med 

støtte via Vest-Agder bygdekvinnelag. 

Prosjektene hjelper, demente, psykiatri/rus og ensomme til å treffes. 

Eventuelt 

 Gratulasjon til Bondelaget, Sira tok ansvar 

Sendte sang fra Sira på vegne av Agder. Bondelaget 125 år. 

 

 Anne Gunn har snakket med Eiken bkl. vedr. utmelding av bkl.  

Agder kommer til å fortsette å invitere Eiken. 

 

 Ellen sjekker reiseregning og styrehonorar 

Vi får Margret i sving med regnskapet 

 

 Ny logo ble presentert 

 

 Valgpakka – Vi gir tilbakemelding til Norges Bygdekvinnelag – sak på oktobermøte 

(kan det være et alternativ å ha dette som tema på inspirasjonsseminar i februar). 

 

 Vil vi kjøpe felles Zoom brukerlisens med Aust-Agder. avventer foreløpig, vi mener 

vi får det gratis (Walborg har Zoom, Ellen har Teams).  

 

 Neste styremøte på Lista mandag 9. august kl 18:00. 


