
 
Møtereferat 

 

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag  

Møtedato 14.9. 2020  

 

I forkant hadde vi omvisning lokalene til lokallaget i Sira 

 

Møtetid Kl. 19.30 – 21:30  hos Aud Birkeland 

 

Deltakere:  

Leder: Walborg Njerve Lohne, Sekretær: Ellen Ubostad Haaland, Styremedlem: Karen 

Torhild Wrånes Anne Gunn Sandsmark Agder Bondelag: Karl Petter Vintland 1.varamedlem: 

Aud Birkeland  

Forfall: Nestleder og kasserer: Anne-Lill Fjell Roland 

 

Sak 3/20 (2) Utfylling og innsendelse av ny registrering til Brønnøysundregistrene 
Nytt styre er registrert i Brønnøysundsregisterert og sendt for elektronisk signering til ny 

leder. 

Innsamling av informasjon som skal oversendes om styret til NBK 

 

Sak 9/20 (2) Utvalg for å se på sammenslåing av Vest- og Aust-Agder bygdekvinnelag til 

Agder Bygdekvinnelag – sak fra årsmøte 
Ansvarlig Anne-Lill og Ellen. Info. 

 Ann-Lill har ikke fått svar fra Aust-Agder ennå, men fra Aust-Agder har de 

svart at vi må få til noen møter, så kommer de med 2 navn.  

 

Sak 10/20 (2) Medlemskontingenten – sak fra årsmøte 
Ansvarlig Anne Gunn og Aud, sammen med Elisabeth Birkeland (Sira). Info. 

 Elisabeth leser opp forslag til brev.  

o Forslag om at det sendes rundt til alle lokallag for «signering». 

o Vi ønsker blant annet å få deler av kontingenten tilbake til lokallagene.  

 

 

Sak 11/20 Planlegge samling med lokalstyrene – Eiken lørdag 21.11.2020 

10:00 -16:00 
Hva er tilbakemeldingene fra lokallagene – de tilbakemeldingene som er kommet er positive. 

 Forslag om gruppearbeid på samlingen 

o Workshop: arbeid med boka med informasjon fra lokallagene (Karen 

Torhild og Ellen)  

o Styremaler – input om hvordan arbeide i lokallagsstyrene (Walborg). 

o Års- og handlingsplan (Walborg) 

o Kurs, og søknad om kursstønad (Grethe eller Walborg)  

 

 

Er Utsikten et alternativ?? – ja hvis ikke det er aktuelt med Eiken 



 
Karen Torhild snakker med Ann-Lill – så finner de ut hvordan de rigger arrangementet. 

Ellen lager program. 

 

 

Sak 12/20 Planlegge Inspirasjonshelg 
Hva er tilbakemeldingene fra lokallagene og Aust-Agder? 

 Inspirasjonsseminar den 12-13 februar (Dyreparken?) 

 Ann-Lill har ikke fått svar fra Aust-Agder ennå.  

 Styret finner happening som de kan invitere lokallagene til. 

De kommer med forslag til neste gang. Kan ses på i kombinasjon med 

inspirasjonsseminaret.  

 

Forslag til tema: 

Finn (sekretær for Bondelaget) kan finne foreleser for oss. 

Insektsdama Anne Sverdrup Thygeson (Karen Torhild ringer og spør om det passer) 

«kunsten å kaste mat»  
 

Gruppearbeid – blanding, noe gruppa kan jobbe sammen om. 

 

 

Sak 13/20 Møte- og reisegodtgjørelse 
Kasserer følger opp at alle er ajour med reiseregninger. 

 Utsatt siden kasserer har meldt avbud 

 

 

Sak 14/20 Plan for besøk av årsmøter i lokallagene 

Bjelland (Ellen) 

Finsland (Anne-Lill) 

Grindheim (Ellen) 

Gyland  (Aud og Anne Gunn) 

Holum (Karen Torhild) 

Kvinesdal (Aud og Anne Gunn) 

Lista (Aud og Anne Gunn) 

Marnardal – onsdag 7. oktober 2020 kl. 19.00 Peisstova, Høgtun Kultursenter, Øyslebø. 

(Walborg) 

Randesund (Karen-Torhild) 1. mandag i november 

Sira (Anne Gunn) 26. oktober 

Søgne – (Walborg) onsdag 28. oktober 2020 kl. 18.30 Seniorsenteret, Søgne omsorgssenter 

Tveit (Karen Torhild) 

Øvrebø (Anne-Lill) 

Åseral (Ellen)  

 

Eventuelt 
 

Distriktsledersamling i Oslo i Landbrukets hus er nå delt i to. Jeg deltar 3.-4. okt. Vedlagt er. 

program og deltakerliste. 

 
 


