
 
Møtereferat 

 

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag  

Møtedato 17.8.2020  

 

I forkant hadde vi omvisningiI lokalene til lokallaget i Randesund 

 

Møtetid Kl. 18.30 – 21:30  hos Karen Torhild i Randesund 

 

Deltakere:  

Leder: Walborg Njerve Lohne Nestleder og kasserer: Anne-Lill Fjell Roland Sekretær: Ellen Ubostad 

Haaland Styremedlem: Karen Torhild Wrånes Anne Gunn Sandsmark 1.varamedlem: Aud Birkeland  

Forfall: Agder Bondelag: Karl Petter Vintland  

Sak 3/20  

Nytt styre er registrert i Brønnøysundsregisterert og sendt for elektronisk signering til ny leder. 

 

Sak 5/20  

(2) Evaluering av årsmøte på telefon 26.05.2020 og gjennomgang av protokollen  

 

Vedtak: Fylkeslaget er tilfreds med årsmøte. Koronapandemien gjorde at det ikke var mulig å 

avholde planlagt årsmøte Åseral. Det er beklagelig, men en ser frem til neste års møte i Åseral 13. 

mars 2021.  

Hvis årsmøte blir avlyst til neste år kjører vi digitalt årsmøte med bilde den 13. mars 

Administrasjonen vil da sitte samlet.  

 

Protokollen ble gjennomgått og godkjent.  

 

Sak 7/20 (2)  

Årshjul for høst 2020 og vår 2021. Utkast til årshjul var vedlagt møteinnkallingen. 

Den iInneholder møteplan for fylkesstyret, tidspunkter for kurshelg for lokalstyrene, Inspirasjonshelg 

og fylkesårsmøte. Forslag til vedtak: Årshjul for høst 2020 og vår 2021 godkjennes.  

 

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 tar kontakt med Aust-Agder for å høre om de har to personer.  

Møtedato, framdriftsplan, navn. 

 

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

Elisabeth Birkeland (Sira). Info. 

 

De i Sira har så vidt begynt å jobbe med dette. 

 



 
 Sak 11/20 Planlegge samling med lokalstyrene – Eiken lørdag 21.11.2020 Hvem er ansvarlig? 

Invitasjon med program bør sendes ut før høstferien i uke 40. Avklare antatt deltakere i forhold til 

ulike smittenivåer.  

 Inviterer vi til styreseminar? Hvordan er interessen for å ha et slikt seminar i november? 

Aktuelle tema: 

o Hvordan drive et styre? 

o Hva driver de enkelte lag med? 

o Støtte til kurs – info ved studieveileder. 

o Hva ønsker lokallagene av Fylkesstyret. 

 

 Spørsmål om interesse?  Ellen sender ut spørsmål til de lokalene styrene? 

- svar til neste fylkesmøte (i Sira 14. september) Seminar i Eiken  

 

12/20 Planlegge Inspirasjonshelg Hvem er ansvarlig? Innen oktober bør det avklares med Aust-Agder 

om det skal gjennomføres felles eller delt, forhold til smittenivåer, tid og sted. 

Hva som er aktuelt?: en dag med inspirasjonsseminar i stedet for to? 

Ann-Lill hører med Aust-Agder hva de mener med å holde  

Inspirasjonsseminar på en dag – Karen Torhild og Ann Lill 

- vi ønsker å få til insperasjonsseminar, men reduserer det til en dag. Om det kommer 

smittevernstiltak så avlyser vi heller. 

 

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

Ann-Lill leter etter elektronisk reiseregning som hun kan sende rundt og vi kan bruke.  

 

 

Eventuelt 

Hva får vi igjen for å være medlemmer av NBKL? 

 Hva kan i som styre gjøre for de lokale lagene? 

 Ellen søker om å få dekket tapte inntekter – 15. september  

 Siss har sendt inn momskomp. For i år jf e post til Ann-lill. 


