
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 11.04.2019  

Møtetid 18.45 – 21.15  

Møtested Bjelland 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Karen Torhild Wrånes, Ellen Ubostad Håland, Kristin S. 

Eikeland, Anne Gunn Sandsmark, Walborg Njerve Lohne, 1.vara Aud 

Birkeland 

Forfall:  

Sekretær: Kristin S Eikeland  

 

Sak 1/19 Konstituering av styret 

 

Vedtak: 

Anne-Lill Fjell Roland – Leder 

Karen Thorild Wrånes – Nestleder 

Ellen Ubostad Håland -  Kasserer 

Kristin S Eikeland – Sekretær 

Anne Gunn Sandsmark – Styremedlem 

Walborg Njerve Lohne - Styremedlem 

  

Sak 2/19 Studieleder? Grethe Ruud Åtland har fortsatt vært studieleder etter at hun 

gikk ut av styret i 2018. Hun er nå valgt inn som leder av studieforbundet næring og 

samfunn på Agder. Hvordan stiller fylkeslaget seg til det? 

Studieleder ønsker å ha kontakt med alle lokallagene, og få innsyn i arbeidsplanene deres, slik 

at det blir lettere å samordne studieplaner 

Vedtak: Fylkeslaget er positiv til initiativet og kan bistå studieleder med kontaktinfo o.l til 

lokallagene. Fylkeslaget oppfordrer studieleder til å ta kontakt med lokallagene, og hvis mulig 

tilby kurs slik at de kan lære seg prosedyren for å søke om midler til kurs. Innspill på at 

Facebook, hjemmeside o.l kan være en plass å finne informasjon om hva de forskjellige 

lagene driver på med. Ellers vil fylkeslaget jobbe videre med dette som en sak i løpet av året. 



Ser at det kan være nyttig å lage en rollebeskrivelse for leder i studieforbundet, næring og 

samfunn. I tillegg vil fylkeslaget sette seg inn i hva evt de kan søke om av midler. 

Sak 3/19 Evaluering av årsmøte på Tveit 30.03.19 og gjennomgang av protokollen 

Vedtak: Fylkeslaget syns det var et bra årsmøte, ett godt arrangement med engasjerte 

deltakere. Gjennomgang av protokoll, noen små rettelser, ellers ok. 

 

Sak 4/19 Sak fra Audnedal Bonde og småbrukerlag v/ Arne Georg Smedsland vedr. 

forprosjekt Dalstroka innafor. Hva skal vi mene om dette? 

Vedtak: Vest Agder bygdekvinnelag er positive til lokalmat og engasjement for å produsere 

det, og ønsker lykke til med prosjektet, men ønsker ikke deltakelse i prosjektet. Kanskje det er 

mer hensiktsmessig at lokallag i det område prosjektet er kan bidra/ delta. 

Sak 5/19 Innsending av innspill til årets lokallag til NBK 

Vedtak: Fylkeslaget har sendt inn ett forslag på Grindheim, med en veldig god og grundig 

begrunnelse. Håper de når opp i år. De har blitt spilt inn flere ganger. Hvis ikke de når opp 

denne gangen heller, kan det være fornuftig å se på vedtekter og begrunnelser for hvorfor de 

tidligere lagene har blitt valgt og spisse begrunnelsen opp i mot det. 

Sak 6/19 Høring om regionreformen og konsekvenser for NBK 

Utgangspunktet er at staten gjennomfører en sammenslåing av fylker, og hvordan dette 

påvirker vår organisasjons måte å organisere seg på. 

Vedtak: Anne-Lill sender ut infoskriv fra NBK på mail til alle fylkesstyre medlemmer, alle 

jobber med spørsmålene og sender tilbakemelding til Anne-Lill så fort som mulig. Fylkeslaget 

har frist til 15 mai, på å sende inn høringssvar til NBK- 

Sak 7/19 Eventuelt 

1. Inspirasjonsseminar 8-10 nov. Fylkesleder oppfordrer alle i fylkesstyret til å delta. Kan 

begynne å melde seg på 1 mai. 

2. Styremøter fremover:  

a. 3 juni, Randesund hos Karen Torhild, evt Finsland hos Anne.Lill pga togtider 

b. 12 august, i forhold til Naturligvis 

c. Forslag på styremøter 2 mandag i mnd utover høsten 

3. Naturligvis. Ellen og Anne-Lill har dialog på det. 

 

 


