
MØTEPROTOKOLL 

 

Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

022 Mandag15.11.2021  

Møtetid Møte kl. 19:00 – 22:00  

Møtested På Zoom   

 

Til stede: Astri Mikalsen,  Ellen Ubostad Haaland,  

Anne Gunn Sandsmark, Harald Hobbesland (Agder Bondelag),Walborg Njerve 

Lohne  

 

Ikke til stede: Margret Annie Gudbergsdottir og Aud Birkeland (1.vara)   

 

Sak 9/20F Sammenslåing av distriktslagene 

 Informasjon. Ansvarlig Astri 

sist møte på Lillehammer (Elfrid møtte ikke) 

Walborg har laget et utkast til vedtekter som alle har fått til gjennomlesing. 

Det er planlagt at det blir gjort på samme måte som når Bondelaget slo seg sammen. 

 Valgkomiteene må kontaktes, nytt styre, ny valgkomite, honorarer og godtgjørelser 

Aust-Agder har satt vedtaket på vent – nytt (ekstraordinært) årsmøte? 

Astri ber om protokollen fra fylkesårsmøte fra Aust-Agder 2021. 

 Års- og stiftelsesmøte: planlagt dato 19.3.2022. 

 Sted: på Logna i Åseral. Grindheim og Åseral bk har tilbudt seg og ta ansvar for 

gjennomføring. 

 Innkalling til stiftelsesmøte 

Sak 3/21 Utfylling og innsendelse av ny registrering til Brønnøysundregistrene 

Alt skal nå være i orden med prokura  

Walborg har signert på Altin. 

Sak 10/21 Regnskap, kasserer, møte- og reisegodtgjørelser 

Møte- og reisegodtgjørelse ajour. 

 

Det jobbes ennå med føring av Lindland gårds prosjekter. Walborg har hatt møte med 

Turid på Bondelagets kontor på torsdag 11. november. Også sammen med Ann-Lill. 

- Gunn Lindland skal gå gjennom Lindland gård regnskapet sammen med Turid. 

Regnskapet blir da sendt til Walborg før neste styremøte (13. desember). 

Sak 12/21 Lokale årsmøter 

Oppsummering. Se liste s. 2. 

Sak 13/21 Bok fra Vest-Agder bygdekvinnelag 

Har fått skriv fra de fleste, trenger flere bilder, men har funnet ut hvordan de med liten 

oppløsning kan gjøres om til bilder med høy oppløsning. 
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Vi ønsker å få med bilder og informasjon fra siste årsmøte i V-A bygdekvinnelag i 

mars 2022. 

Sak 14/21 HØRINGER 

- Medlemskontingenten VABK – må behandles på stiftelsesmøte i Agder bk 

- Årsmøtetidspunkt NBK  – de som har svart støtter nåværende ordning. 

- Politisk plattform NBK – For langt og for lite folkelig for Bygdekvinnelaget 

Sak 15/21 «Inspirasjonshelg» i februar 2022 

Walborg foreslår at en har en dags samling i forbindelse med sammenslåing og 

styrearbeid både i distriktet og i lokallagene. Astri sjekker med gruppa som jobber 

med sammenslåingen om dette kan være aktuelt.  

Sak 15/21 Søke støtte 

Landbruksrådet Agder – Ellen skriver utkast til søknad som Walborg signerer på 

(januar 2022) 

 

Eventuelt/informasjon: 

 

Bondelaget har også hatt årsmøte i de lokale lagene. 

Bondelaget feiret 125 årsjubileum 

Fevik ledersamling – lokallag 

Verving i november 

Landbrukets dag – vi gir tilbakemelding på at vi godt kan ha fredag – søndag som i 

dag, men følger det utstillerne ønsker.  

 Nettsiden – se endringer – møtereferatene ligger nå ute. 

 Regnskap – desserttelt – går til utbetaling til de lokale lagene nå 

 Søknad til Helsedir 25.9.2021 – Lindland gård, AVSLÅTT 

 Strand Hotell Fevik er betalt, krever inn fra lokallagene (Sira, Søgne, 

Marnardal, Randesund og Gyland) – Walborg har laget oversikt. 

 Rapporteringer – lokallagene sender inn kopi av rapporteringa til Walborg.   

 

Vi bruker samme mal på årsmeldinga som i fjor (kort) 

 

Januarmøtet setter vi opp 10. januar (digitalt). 
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ÅRSMØTEOVERSIKT 2021 

Bjelland: 20.10 – vanskelig med nyrekruttering. 

Eiken – Anne Gunn tar en telefon og hører hvordan det står til. 

Finsland: Protokoll er sendt, årsmøte er avholdt. 

Greipstad: nedlagt? 

Grindheim: 1. november. Får inn nyrekruttering, aktivt lag 

Gyland: 28.10 ung leder, går på det jevne. 

Holum: Walborg tar kontakt 

Kvinesdal: Har hatt eget årsmøte – ingen aktiviteter i år. Walborg har snakket 

med henne. Vi planlegger å besøke dem i januar/februar 

Lista: 2.11 alt går greit, har fått nye medlemmer 

Marnardal: 6. 10 Mange medlemmer og alt på stell. Avholdt Høgtunmarknaden i 

helga. 

Randesund: 1.11. aktive, lite rekruttering. 

Sira: 25.10 Stor aktivitet og en del nyrekruttering 

Søgne: 27.10 nye medlemmer, om ikke så mange ennå. 

Tveit: 2.11. utfordring med nyrekruttering 

Øvrebø: Ingjerd er leder – skal vi på besøk? 

Åseral: stor nedgang i medlemstallet og vanskelig med nyrekruttering 

 


