
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 12.04.2018  

Møtetid 19.30 – 22.30  

Møtested Finsland 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Siss Ågedal, Anne Rakel Haaland, Karen Thorild 

Wrånes, Ellen Håland, Kristin S. Eikeland 

Forfall: Grethe Ruud Åtland, Laila Vatland 

Sekretær: Kristin S Eikeland  

Styremedlemmer som gikk ut av styret på årsmøte var invitert til styremøte. 

 

Sak 1/18 Konstituering av styret 

 

Vedtak: 

Anne-Lill Fjell Roland – Leder 

Karen Thorild Wrånes – Nestleder 

Siss Ågedal -  kasserer 

Kristin S Eikeland – Sekretær 

Ellen Håland – Styremedlem 

Laila Vatland - Styremedlem 

  

Sak 2/18 Årsmøte i NBK i Harstad 31/5-3/6  

Vedtak: Alle i styret for tilbud om å delta, Vest Agder har 3 stemmer i årsmøte. Anne-Lill, 

Laila Vatland, Anne Gunn Sandsmark deltar. Fylkeslaget tar utgiftene. Det kom forslag om å 

velge delegat til landsmøte på fylkesårsmøte neste gang. På styremøte ble det diskutert en del 

i forhold til forslag om økning av kontingent. Ønsker innspill fra lokallagene på dette 

forslaget, så kan delegatene ta med seg innspill fra Agder til årsmøte. 

Sak 3/18 Ville Vekster 

Vedtak: NBK ønsker at fylkeslagene skal komme med innspill på hva de skal ha fokus på. 

Innspill fra Vest Agder: Ville bær - skogsbær 



 

Sak 4/18 Naturligvis 17-19 august 

Vedtak: Fylkesstyret må sende ut informasjonsskriv til lokallagene med forespørsel om de vil 

være med på dugnad. Det trengs 17 dessertkaker. Påmeldingsfrist innen 1 juni. 

Det blir betalt ut 100 kr pr dugnadstime, og 160 kr for ei kake. Vi må prøve å få noen til å 

levere kaker på fredagen, noen på lørdag og noen på søndag.. Ønsker ikke for mange kaker 

som ikke kan stå over til neste dag. 

Det må være 6 stk på vakt pr vakt 

I år er det Vest Agder som har ansvar for lotteriet og vi må holde gevinster. Det må være 2 stk 

på utlodningen. 

Ellen har ansvar for Lørdagen, Karen Thorild har ansvar på fredagen og skal hjelpe med å 

rydde til i dessertteltet. Kristin Hjelper Karen Thorild på fredagen 

Ellen tar ansvar for vaktlistene 

Anne-Lill sender ut info om priser, antall kaker og folk som trengs og kontaktinformasjon til 

de forskjellige lokallagene til Ellen 

Sak 5/18 Melbokser 

Vedtak: Grethe har fått 2 paller med melbokser til sitt lokallag. Lurte på å informere 

lokallagene i tilfelle noen vil kjøpe ei eske eller 2 og selge videre.   

Sak 6/18 Premiepenger som Vest Agder fikk fra NBK pga oppskrift innsendinger 

Vedtak: Fylkeslaget ønsker å få til et arrangement for lokallagene i løpet av sensommer/ høst. 

Forslag på tidspunkt: Torsdag 23 august, eller 30 august 

Har vært i kontakt med Jentene på Bålly om de kan tilby noe, ikke avklart enda hva. Siss har 

kontakt med dem. 

Sak 7/18 Tilbakebetaling for deltakelse på organisasjonskurs 2016 

Vedtak: Pengene skal tilbakebetales til lokallagene. Anne-Lill ordner med det. Ho tar kontakt 

med Turid på bondelagskontoret 

 

 

Sak 8/18 Eventuelt 

1. Gjennomgang av referat fra styremøte i NBK. 

2. Råvare aksjonen: I år skal det være fokus på Byggkorn, den skal være 19-20 oktober. 



 


