
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 28.08.2018  

Møtetid 19.30 – 21.30  

Møtested Lindland gård 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Siss Ågedal, , Karen Thorild Wrånes, Kristin S. Eikeland 

Forfall: Laila Vatland, Ellen Håland, 1. vara Anne Gunn Sandsmark 

Sekretær: Kristin S Eikeland  

 

Sak 9/18 Naturligvis – evaluering av dessertteltet og lotteriet 

Det var bra omsetning i dessert teltet og lotteriet. Inntjeningstallene er ikke 100% klare ennå, 

men foreløpige tall er:  

- solgt lodd for 13430 

- solgt kaker for 3000,- på fredagen, 11000 på lørdagen og 22000 på søndagen 

Det var nok kaker. Kanskje vurdere priser neste år, unngå tall som slutter på fem pga 

vanskelig med vekslepenger, evt ha flere ruller med femkroninger. 

 

Vedtak: Ha god kontakt med mellom Aust Agder og Vest Agder i forkant av riggingen til 

teltet. Skrive opp hva som trengs i teltet og hva som går av kaker, slik at en har en mal å gå 

etter til neste år. Unngå priser som slutter på fem, evt sørge for å ha nok femkroninger som 

vekslepenger. Ha flere kaffi traktere neste år. Sørge for nok strømtilførsel 

 

Sak 10/18 Jevnaker - organisasjonskurs 

Vedtak: Anne Lill, Siss og Karen Thorlid reiser  

Sak 11/18 Tur til Jentan på Båly 

Vedtak: Gevinstpengene fra innsamlingen av oppskrifter skal brukes på en samling hos jentan 

på Båly, mulig det blir en egenandel i tillegg. Det sendes ut invitasjon til alle lokallag og 2-3 

fra hvert lokallag kan delta. Hvis ledige plasser kan det åpnes opp for andre. Forslag på dato 

er 27/9-18 fra kl 18.30.Siss bestiller hos Jentan på Båly og finner ut hvor mange de har plass 

til. Hun forfatter en invitasjon og sender ut til lokallagslederne som så må sende videre til sine 

medlemmer. 



Sak 12/18 Få til ett felles møte med Aust Agder med tema: BYGG 

Vedtak: Det utsettes til etter jul. Forslag på å få til ett felles inspirasjonsseminar igjen med 

Bygg som tema og invitere Einar Risvik til å holde foredrag om det. Dato foreslås til 1-2 mars 

Sak 13/18 Årsmøte 2018 

Vedtak: Høre med Søgne om de kan være vertinner. Forslag på dato: 30.mars 2019 

 

 

Sak 14/18 Vest Agder bygdekvinnelags jubileumsbok 

Vedtak: Det er laget bøker om bygdekvinnene i vest Agder fram til 1975. Fylkesstyret med 

Karen Thorild i spissen ønsker å lage en ny jubileumsbok. Karen Thorild lager en mal for sitt 

lag for å begynne, noe som kan være til hjelp og inspirasjon for andre lokallag. På neste møte 

tar Karen Thorild med seg jubileumsboka fra 50-75 

Sak 18/18 Lokallags årsmøter 

Vedtak: Det har begynt å komme inn noen datoer. Anne Lill tar en ringerunde for å få inn alle 

årsmøtedatoene for lokallagene. Ønsker at det skal stille representant fra fylkesstyret på alle 

lokallagsårsmøtene. Anne Lill prøver å fordele 

Ny dato for neste styremøte: tirsdag 9 oktober kl 18.30 hos Siss på Bue 


