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Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

 Mandag 10.1.2022  

Møtetid Møte kl. 18:00  

Møtested Digitalt   

 

Til stede: Astri Mikalsen,  Ellen Ubostad Haaland,  

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

Harald Hobbesland (Agder Bondelag) 

 

Ikke til stede: Margret Annie Gudbergsdottir,  

 

 

Sak 9/20F Sammenslåing av distriktslagene 

 Endring av årsmøtedato/ekstraordinært årsmøte? 

Iflg vedtektens § 5, bokstav b skal distriksårsmøte avholdes innen 1. april. 

Vedtektens § 16 Sammenslåing av distriktslag 
Vedtak om sammenslåing med annet distriktslag må fattes i årsmøte med 3/4 flertall av delegatene 
som er til stede på årsmøtet. Fremmøte må være minst 50% av mulig antall delegater. Dersom ikke 

50% er til stede på årsmøtet der sammenslåing skal behandles, enten personlig eller ved fullmakt, skal 

det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Vedtak om sammenslåing kan da fattes med 3/4 flertall av de 

fremmøtte på det ekstraordinære årsmøtet.  
 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan ikke skje før tidligst to uker etter ordinært årsmøte.  

 
Det skal kalles inn med minimum to ukers varsel. Norges Bygdekvinnelag skal ha skriftlig melding om 

forslag til sammenslåing av distriktslag senest en måned før årsmøtet. Når distriktslag slår seg 

sammen, går formuer, fast eiendom og arkiv til det nye distriktslaget. 

 

Vedtektene § 5 bokstav g: 

Rett til å legge frem saker for distriktsårsmøtet har distriktsstyret og tilsvarende 

organisasjonsledd i Bondelaget og Bygdeungdomslaget, samt distriktslaget sine lokallag. 

Sakene må være kommet til styret minst 6 uker før årsmøtet. 

 

Vi avholder ordinært årsmøte 19. mars, (digitaltom nødvendig) i Åseral.  

En eventuell sammenslåing må skje med ekstraordinært/sammenslåings årsmøte i april/mai. 

Vi forslår møtedato i helga 30. april/1. mai. 

 

 Vårt forslag er at dagens styre i fylkesstyre står fram til sammeslåing (evt. valg ved 

ekstraord. årsmøte senest september 2022). – Aud går inn som fast medlem av styret, 

2. vara kommer inn som 1. vara.  

 

Vi sender ut innkalling til årsmøte så fort vi har fått en avklaring fra Aust-Agder. Saker må 

være kommet inn til styre innen lørdag 5. februar. Valgkomiteen må settes i gang. 

 

Spørsmålet om regnskap fra 1. juni må også avklares. 

 

 Astri har fått tilbakemelding fra Aust-Agder at de gir tilbakemelding etter møtet de 

skal ha 15. januar.  
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Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

 Walborg orienterer valgkomiteen 

 Walborg skriver årsmelding 

 Ellen begynner å samle dokumentene som skal inn i årsmøteinnkallingen etc. 

 Inviter Randi Wallestad Rambjørg i NBK til årsmøte (Ellen inviterer) 

 

Sak 13/21 Bok fra Vest-Agder bygdekvinnelag 

Det er ønskelig å få litt mer utfyllende tekst i boka. Ellen ser litt mer på teksta og tar evt. en 

telefon til lokallagene. 

Uavhengig av hva som skjer med sammenslåingen så avsluttes boka når fylkeslaget eller 

senest 1. mai 2022. 

 

Sak 15/21 Inspirasjonshelg i februar 2022 

Dette gjøres om til en digital samling (14. februar) 

sammen med lokallagsstyrene med temaet sammenslåing. 

 

Sak 17/21 Digitalt møte med lokallagstyrene 

Forslag mandag 14. februar om veien videre i Vest-Agder mm 

Ellen inviterer lokallagene på TEAMS. 

 

Sak 18/21 Årsmøte Landbrukets dag – 28. mars 2022 kl. 11.30 

Walborg sender over invitasjonen til Ellen. Ellen følger opp møte og det som ellers har med 

Landbrukets dag å gjøre.  

 

Eventuelt/informasjon: 

Besøk Kvinesdal fysisk møte så snart det er mulig å få det til.  

Anne Gunn ringer (Laila Eiesland) og hører om vi kan komme på besøk, så tar vi styremøte i 

samme slengen 7.mars (evt. i april).  

 

Walborg har sendt en hilsen til Bondelaget på vegne av henne, leder av Aust-Agder og vår 

representant i Styret til Bondelaget som blir lagt inn i Bondelaget sin årsmelding.  

 

Neste styremøte iflg årshjul 14.2.2022, fremskyndes til mandag 24.1. 2022. 

Agenda: 

 Status årsmøte forberedelser  

 Sammenslåing 


