
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 01.05.2017  

Møtetid 11.30 – 16.30  

Møtested Bue Gård  

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Anne Gunn Sandsmark, Siss Ågedal, Anne Rakel 

Haaland, Grethe Ruud Åtland, Karen Wrånes,  Kristin S. Eikeland, 

Forfall: 

Sekretær: Kristin S Eikeland  

 

Sak 1/17 Konstituering av styret 

 

Vedtak: 

 

Anne-Lill Fjell Roland – Leder 

Karen Wrånes – Nestleder 

Siss Ågedal -  kasserer 

Grethe Ruud Åtland – Studieleder 

Kristin S Eikeland – Sekretær 

Anne Rakel Haaland - Styremedlem 

  

Sak 2/17 Prosjekt IMDI og samarbeidsavtale med Mandal statlige mottak for asylsøkere 

Vedtak: Vest Agder bygdekvinnelag har søkt om midler på vegne av Lindland gård, for å 

gjøre arbeid rettet mot asylsøkere. Søknaden har blitt godkjent og det er innvilget 400 000,- til 

prosjektet. Vest Agder Bygdekvinnelag har skrevet en kontrakt med Mandal statlige mottak 

for asylsøkere. Arbeidet har allerede startet, 2 ganger i uken. Pengene må brukes opp innen 

årets utgang. Det foreslås at neste styremøte holdes på Lindland gård, slik at vi kan få litt 

informasjon om prosjektet. 

 

 



 

Sak 3/17 Årets lokallag, innsendt med anbefalinger 

Vedtak: Det har kommet inn en søknad, den er fra Grindheim bygdekvinnelag. Det kommer 

også frem på møtet at Søgne har sendt inn en direkte til NBK. Årets lokallag skal hedres i 

oktober. Styret sender inn søknaden fra Grindheim med en anbefaling. 

Sak 4/17 Norsk Tradisjonsmat, hvor er vi? Anne Rakel 

Vedtak: Norsk tradisjonsmat hadde nettopp møte i helga, men Anne Rakel hadde ikke 

anledning til å møte. Hun skulle få tilsendt referat. Styret må oppfordre/ motivere lokallag til å 

sende inn lokale oppskrifter til norges bygdekvinnelag i løpet av året. Det skal lages en digital 

kokebok. De kan få hjelp til å legge de inn. Anne Rakel er ansvarlig og purrer på lokal lagene 

Sak 5/17 Prosjekt kvinner UT. Hva gjør vi? 

Vedtak: Marnardal bygdekvinnelag skal på tur til Eiken denne uken. Hvis styret har forstått 

arrangementene riktig skal det arrangeres turer for innvandrerkvinner og innflyttere. Styret 

mener at hvis det skal være noe integreringseffekt og mulighet for å skape bekjentskaper og 

samhold i ei bygd/kommune bør det gjelde for alle, men kanskje invitere innvandrere og 

innflyttere spesielt. Det skal arrangeres 4 turer der 2 skal være med mat. Styret vil oppfordre 

lokallag til å sette seg inn i dette, evt samarbeide med andre nabo lokallag evt andre lag/ 

foreninger. Anne-Lill undersøker litt an prosjektet og setter det opp igjen som sak på neste 

styremøte. 

Sak 6/17 Samarbeidsavtale Gartnerhallen og bygdekvinnelaget. Her må det gjøres noe 

mot lokallagene. 

Vedtak: Verdens matlagedag blir arrangert 16 oktober. Det vil bli laget en grunnoppskrift på 

en grønnsakssuppe. Bygdekvinnelagene kan kjøpe ingredienser til suppen på lokal butikk, det 

må være en butikk i Norges gruppen. Ingredienser til 4 personer + oppskriften skal legges i 

en papirpose og deles ut til folk. Det kan gjøres mer ut av det, eks ha en bålpanne og servere 

ferdig suppe i tillegg. I tillegg kan bygdekvinnelaget bruke dagen til å informere om 

bygdekvinnelaget – rekruttere. Bygdekvinnelaget må legge ut for ingrediensene, men vil få 

utleggene refundert fra gartnerhallen 

Sak 7/17 Naturligvis. Hvordan fordele oppgavene? 

Vedtak: Naturligvismessa på Evje 11-13 august. Vaktene fordeles og vil vare 4 timer pr pers. 

Må være orden på «vaktlisten» innen sommerferien. Styret må jobbe for å få inn kaker fra 

lokallagene – fine dessert kaker. Vanligvis har TINE sponset med meieriprodukter. Anne-Lill 

tar kontakt med TINE for å høre om dette gjelder i år også. Det blir vanligvis solgt lapper, 

tilslørte bondepiker, dessertkaker, grunnlovskaken, frukt(blåbære, bringebær) med 

vaniljesaus. En kake blir kompensert med betaling for 1,5 time dugnadsarbeid. 

Grethe og Karen kan bidra på fredagen. Anne-Lill sender en oversikt over hvor mange folk 

som trengs og hvor mange kaker. På lotteriet er det lurt å være 2 stk. 

 



 

Sak 8/17 Eventuelt 

1. Studieleder i vest Agder bygdekvinnelag 

Vedtak: Grethe informere om studieleder jobben. Det er ikke noe formell tittel i et styre 

og har ingen instrukser, men hun mener det bør være et formål med tittelen hvis det skal 

være noe mening i det. Hun har satt seg inn i de utfordringer som er og mener at hun kan 

de nå, så hun vil gjerne forsett. Hun kommer med et konkret forslag om å få til et felles 

møte for alle lokal lagene til høsten i Vennesla for å fylle ut skjemaer til søknader til 

prosjekter/kurs. Hun får støtte fra styret i å ta dette opp med voksenopplæringen om 

kursadmin, evt næring og samfunn, evt bygdekvinnelaget sentralt. Målet er å få til et 

arbeidsmøte om å søke om kurs 2 ganger i året for lokallagene. Studieleder og lokallagene 

får kompensasjon for alle kurstimene de får gjennomført. 

2. Anne-Lill har fått en mail i fra noen som skal starte opp med et prosjekt nå i mai og å gå/ 

sykle norge på langs. De kommer med forespørsel til bygdekvinnelaget om vi kan bidra 

med tips om steder eller folk som de bør møte på veien. Styret vil spille ballen videre til 

lokallagene, men kommer også med noen tips:  

a. Alterstein ved Spangereid Kirke 

b. Jentan på Bålly 

c. Statue av Gustav Vigeland 

d. Drømmehagen på byremo 

e. Gamle posthuset på konsmo 

f. En eldre som kan bidra med historie 

Anne-Lill sender mailen videre til lokal lag, samler tilbakemeldingen og gir de en samlet 

tilbakemelding. 

3. Litt informasjon fra årsmøte sentralt 

4. litt info om inntekter, regnskap, Siss skal sette opp et regneark for å få en oversikt 

5. Verdens middag på kvadraturen vidergående til helga. De som er involvert skal møtes på 

torsdag kl 15.00 for å kutte grønnsaker. Får 50 kg salt sauekjøtt fra Nortura. Det skal 

kokes opp på forhånd. Møtes kl 14 på fredag? Skal ha sviskegrøt til dessert og evt steke 

lappekaker. 

6. Grethe informere om parsell hager. Hun har etablert Tangvall parsellhage. Det er en del 

planleggingsarbeid for oppstart, men når det er i gang er det en lærerik og sosial arena for 

de som er involvert. Pris pr kvadratmeter er 25 kr. Oppfordres til å skrive litt om det og få 

det inn i NBK bladet. 

7. Inspirasjonsseminar 21-22 oktober i bergen? 

8. Gevinster til Lotteri – tas opp igjen på neste styremøte. 

9. Melbokser fra Mølleren kan selges, annonsere i NBK bladet?  


