
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        
  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 14.10.2019  

Møtetid 18.30 – 20.45  

Møtested I Søgne hos Walborg Njerve 

Lohne 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Karen Torhild Wrånes, Ellen Ubostad Haaland, Walborg 

Njerve Lohne, Anne Gunn Sandsmark, 1.vara Aud Birkeland 

Forfall: Kristin S Eikeland 

Sekretær: Ellen Ubostad Haaland for anledningen 

 

 

Godkjenning av innkalling 

Ingen bemerkning til innkallingen. Styremøte ble bestemt på sist styremøte, og påminnelse 

ble sendt på sms 9. oktober og innkalling ble sendt på mail den 13. okt. 19  

 

Vedtak: innkalling godkjent  

 

Godkjenning av saksliste 

Ingen bemerkning til sakslista 

 

Vedtak: saksliste godkjent 

 

Godkjenning av referat fra 12.08.19 

Vedtak: referat godkjent, legges ut på Vest Agder bygdekvinnelag sin hjemmeside 

 

 

Sak 20/19 Fordelinga av årsmøtene i lokallagene 

 

09/10-19 Marnardal ingen møtte sendte bare hva vi jobber med til Siss 

15/10-19 Øvrebø menighetshuset kl 19.30 ? : Walborg 

17/10-19 Kvinesdal Veggeland skulehus kl 19.00: Anne Gunn  

22/10-19 Tveit Ryen Grendehus kl 19.00: Karen Torhild 

24/10-19 Gyland skolekjøkkenet kl 19.00: Anne Gunn og Aud 

24/10-19 Bjelland lærerværelset på skolen kl 19.30: Ellen 

28/10-19 Sira Kvinesdal ungdomsskole kl 18.00: Anne Gunn (Ann Lill?) 



28/10-19 Grindheim stua på omsorgssenteret kl 18.30: Ellen 

29/10-19 Holum Kjerkestua kl 19.00: Kristin 

30/10-19 Søgne på eldresenteret kl 18.30: Walborg og Karen Torhild  

04/11-19 Randesund gamle kommunehuset? Kl 19.00: Karen Torhild 

05/10-19 Lista Vestheim kl 19.00: Anne Gunn og Aud 

13/10-19 Finsland Kilen Grendehus kl 18.00: Ann Lill 

19/11-19 Eiken Omsorgsenter kl 19.30 ? Ann Lill (med Kristin som reserve) 

Åseral - har ikke bestemt dato ennå: Ellen  

Sak 21/19 Trondheimsturen. Har alle bestilt billetter, alt under kontroll, hvilke lokallag 

reiser opp? 

Vedtak: Alle har kontroll, noen tar tog, noen tar fly - ikke alle har bestilt turen ennå. Det er 

mange fra lokallagene som også blir med.  

Sak 22/19 Boka, hvor langt er det kommet med den, må det ut purring, sende ut mal på 

nytt etc? 

Vedtak: Det er kommet noen få tilbakemeldinger, men det må purres. Påminnelse på 

årsmøtene + Ellen sender ut purring. 

Sak 23/19 Naturligvis, Økonomi? 

Vedtak: Et bra resultat, regnskapet er ikke ferdig. Ellen venter på kontornummer som kan 

benyttes og regelverket/rutinene for hvordan overskuddet fordeles (hvis det ikke foreligger 

skriftlige rutiner sørger Ellen for at dette er klart til neste år). Utbetaling til lagene er derfor 

ikke gjennomført 

Sak 24/19 Ting å ta opp på årsmøtet? Legger ved eget ark med det jeg har kommet på. 

Vedtak: se vedlegg, + informasjon om fylkesårsmøte i Åseral 14. mars 2020 

25/19 Forespørsel fra Aust-Agder om evnt sammenslåing av fylkeslagene, dette er og noe 

vi må ta opp med lokallagene på årsmøterunden. 

Vedtak: Fylkesstyret i Vest-Agder ønsker i første omgang et samarbeid med et par felles 

møter i året der felles arrangement som f.eks. inspirasjonsseminar og Dessertteltet på 

Landbrukets dag (Naturligvis) diskuteres. Evt. en prosess for å se på sammenslåing.  

Spørsmålet tas opp på årsmøtene i de lokale lagene. 

26/19 Eventuelt 

Walborg har laget utkast til Årshjul for styret – Vi var enige om at det er en flott mal å 

fylle inn aktivitetene og møtene våre i. – Fint hvis Walborg sender oss malen elektronisk. 

Fylkesårsmøte er satt til 14. mars 2020 i Åseral 

 

 



Ting å ta opp på årsmøtene i lokallagene. 

Aust-Agder har hatt en gjennomgang med sine lokallag og der er det flere 

lokallag som er interessert i å slå fylkeslagene sammen, hva mener deres 

lokallag om dette? Hvordan mener dere at det da skal gjøres mht. store 

områder som styret må rekke over, hvordan styret skal settes sammen etc. 

Årsmøtet i 2020 blir i mars i Åseral 14. mars 

Vi holder på med å lage en bok fra 1987 og fram til i dag, har dere gjort noe 

med det? Skrive noe om hva laget har gjort de siste årene ca 2 sider og noen 

bilder (god oppløsning) 

Håper alle støtter opp om Tvaksjonen,  det gjør vi på fylket.  

Inspirasjonseminaret i Trondheim 8-10 november, hele fylkesstyret reiser 

opp, og vi vet om flere lokallag som sender noen, gjør deres lokallag det? 

Veldig godt program og viktig at medlemmene får et puff med positivitet, 

viktig å bruke noen penger på dette, og her kan dere bruke penger av 

kurskassen. Så har dere mange penger i denne kassa, bruk penger på 

medlemmene, ikke så mye annet dere kan bruke disse pengene til. 

Naturligvis. Oppgjøret er ikke riktig ferdig ennå, men tror det gikk sånn 

noenlunde bra i år også, så de som har gjort dugnad eller levert kaker får 

nok en slump penger. 

Kvinner UT gjør lokallagene noe mot det? Hva gjør dere eventuelt. 

Ellers er vi interessert i hva dere gjør i deres lokalllag, hvordan det går med 

medlemstallet, etc.  

Bygg. Har dere gjort noe i forbindelse med bygg? Skriv det ned, vi i fylket er 

interessert i hva dere gjør. 

Har dere noe dere vil gi tilbakemelding til fylket, tar vi mot både ris og ros. 

 


