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Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

 

 Mandag 07.03.2022  

Møtetid Møte kl. 18:00 – 20:00  

Møtested Digitalt   

 

Til stede: Astri Mikalsen,  Ellen Ubostad Haaland,  

Anne Gunn Sandsmark, Walborg Njerve Lohne,  Harald Hobbesland (Agder 

Bondelag) og Aud Birkeland (1.vara)   

 

Ikke til stede: Margret Annie Gudbergsdottir, 

 

Sak 17/21 Digitalt møte med lokallagstyrene 

Mandag 14. februar – evaluering 

Positive tilbakemeldinger. Dette synes å være en god måte å involvere lokallagene med. 

Vi er godt fornøyd og ønsker å fortsette med dette.  

 

Sak 19/21 Besøk Kvinesdal bygdekvinnelag 

Det er ønske om at noen fra distriktsstyre kommer, Walborg eller/og Anne Gunn, dette blir vi 

enige om den 19. mars. 

Nedleggelse – årsmøte på Veggeland skulehus torsdag 24. mars 2022 kl. 19.00. 

 

Sak 20/21 Årsmøte 19.3.2022 på Lognavatn i Åseral 

Pris pr. person til årsmøte – 350 pr stk.  

100 kr pr. stk. distriktet dekker resten. 

Åseral bkl. sørger for å få inn pengene fra lokallagene, og sender det over til distriktsstyret 

i en samla pott samtidig med at resten faktureres.  

 

Vi begynner klokka 11 med årsmøtet. 

 

Send invitasjon til Norges bygdekvinnelag 

Anne Gunn snakker med Elisabeth for å høre hvem av æresmedlemmene distriktsstyre 

skal  

 

Gjennomgang: 

- Forslag møteleder 

- Forslag sekretær 

- Forslag til 2 stk. til å underskrive protokollen 

- Kommentarer: 

o programmet 

o årsmøteprotokoll 2019 

o årsmelding – utkast vedlagt 

o regnskap og budsjett – utkast vedlagt 

o valgkomiteens innstilling  sendt forespørsel til Siss 

o medlemskontingent (sak med forslag legges fram) 
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Sak 21/21 Ny regnskapsfører 

Astri og Ellen skulle sjekke med hver sitt regnskapskontor. 

Astrid har fått tilbakemelding fra Lister om at det tar kr. 595 eks. mva pr. time. 

Ellen venter på svar fra Åseral regnskapskontor.  

 

Settes som sak på sakslista 

 

Eventuelt/informasjon: 

Walborg informerer om Holum bkl og evt. stifting av nytt lag i samme område. 

 

 

Årsmøte Landbrukets dag 28. mars 

ingen fra styret møter. VI har gitt beskjed om at vi ikke kommer, og at vi ønsker å være med 

på dessertteltet som vi pleier.  

 


