
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

  14.11.2017  

Møtetid 19.00 – 21.30  

Møtested På Lindland Gård 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Siss Ågedal, Anne Rakel Haaland, Kristin S. Eikeland, 

Grethe Ruud Åtland, Karen Wrånes 

Forfall:  

Sekretær: Kristin S Eikeland  

 

Sak 21/17 Rapportering fra årsmøtene som vi har møtt på. 

 

• Alle Rapporterte fra årsmøtene de har deltatt på. Kun Kvinesdal som ikke hadde 

deltakere fra fylkesstyre. Bra med aktivitet rundt i de forskjellige lokallagene. Noen 

lag gir tilbakemeldinger på at de er misfornøyd med økning av kontingent. 

• Greipstad bygdekvinnelag fattet vedtak om å legge ned laget. Saken skal opp igjen på 

ekstra ordinært årsmøte i februar. 

 

Sak 22/17  Gunn Lindland vil orientere oss om prosjektet/prosjektene vi har hatt 

sammen med Lindland Gård, veien videre? 

Vedtak: Prosjektet IMDI og samarbeidsavtale med Mandal statlige mottak for asylsøkere blir 

avsluttet i disse dager. Gunn informerer om drifta hun har pr i dag og planer videre. Hun 

ønsker å få til en ny samarbeidsavtale med statlig mottak for asylsøkere i Lyngdal og fortsette 

samarbeide med Vest Agder bygdekvinnelag. Styret ønsker å fortsette samarbeidet med 

Lindland gård. 

 

 

 

 



Sak 23/17 Rapport fra Inspirasjonsseminaret i Bergen. 

Vedtak: Det var et bra inspirasjonsseminar i Bergen. Mange dyktige foredragsholdere, det gav 

inspirasjon/ ideer på hva Vest Agder bygdekvinnelag kan gjøre videre for å løfte fram saker 

som bygdekvinnelaget jobber med. Eks: 

• Skolemat: Einar Risvik jobber i matforskningsinstituttet NOFIMA holdt et 

godt foredrag om kosthold. Styret vil invitere han til Vest Agder for å holde 

foredrag for politikere ( Agder benken) ang viktigheten av kosthold/ skolemat. 

Anne-Lill hører med Finn Åsheim på bondelagskontoret om hvordan vi burde 

gå frem for å invitere de. 

• Kvinner UT møte i regi av fylkeslaget på Lindland gård 

Sak 24/17 Diskutere og sette opp et foreløpig program/ønske om et felles seminar med 

Aust-Agder Bygdekvinnelag f. eks i februar 2018. Brainstorming om hva vi kan gjøre, 

hvem vi vil ha som taler etc. Hvem, hva og hvor? 

• Dato forslag på inspirasjonsseminar sammen med Aust Agder: 9-10 februar eller 26-

27 januar. Sted: Hotell Norge i Kristiansand. Anne-Lill hører med leder i Aust Agder 

bygdekvinnelag. 

• Forslag på å invitere Sosan Mollestad, en veldig god foredragsholder som jobber med 

kvinner UT i NBK. 

• Forslag på å invitere Eva Kvelland, inspirere oss til å markedsføre bygdekvinnelaget – 

nå ut til folk, med mål om flere medlemmer. Siss tar kontakt med henne. 

• Forslag på at hvert lag kan få 5 minutter på å presentere hva de gjør bra i sitt lag. 

• Forslag på at hver deltaker får med seg en liten ting hjem som betyr noe. 

• Forslag på en inspirator, men husker ikke navnet. Det var ei som var med i Anno for 

noen sesonger siden, kanskje Ingjerd Modal vet navnet? 

 

Sak 25/17 Eventuelt 

• Forslag på å lage en informasjonsfolder for lokallagene med årets aktivitetsplan, og litt 

info om bygdekvinnelaget som kan brukes til å dele ut i forbindelse med å spre 

informasjon og forhåpentligvis verve nye medlemmer lokalt. 

• Forslag på å lage en jubileumsbok om VABK, historie fra forrige bok ble laget og 

frem til fylkessammenslåingen. Forslaget tas opp på inspirasjonsseminaret sammen 

med Aust Agder i begynnelsen av 2018. Tenker å sende ut informasjon til lokallagene 

og oppfordre de til å sende inn det vi trenger til boka med en tidsfrist. 

• Nytt møte blir i begynnelsen av januar hvis ikke vi får innkallelse av Anne-Lill før det. 

• Dato på verdens lengste julegate på Gyland: 9-10 desember😊 

• Fikk melding av Anne-Lill på onsdag om at alle de 4 fylkeslagene som har klart 100% 

oppslutning i tradisjonsmatjakten får 10 000 kr hver😊 

 


