
 

REFERAT - styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag   
      

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 9.11.2020  

Møtetid Kl. 18.00   

 

  

Møtested Digitalt – Zoom-lenke sendt 

 

  

Deltakere:  

Leder: Walborg Njerve Lohne 

Sekretær: Ellen Ubostad Håland 

Styremedlem: 

Karen Torhild Wrånes  

Anne Gunn Sandsmark 

1.varamedlem: Aud Birkeland 

Agder Bondelag: Karl Petter Vintland 

 

Ikke til stede: 
Nestleder og kasserer: Anne-Lill Fjell Roland 

 

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

Agder Bygdekvinnelag – sak fra årsmøte 

Ansvarlig Karen Torhild (Karen Torhild vara for Ann-Lill) og Ellen var sammen med to fra 

Aust-Agder 31. oktober for å planlegge en evt. sammenslåing. De neste diskusjonene tar vi  

pr. e-post og har som mål å ferdigstille    

Sak 11/20 Samling med lokalstyrene – Eiken lørdag 21.11.2020 AVLYST pga smittevern 

Walborg sender e-post til de som har meldt seg på og informerer om at vi har avlyst. 

Vi holder ikke noe digital samling i stedet. 

Ellen sender en generell e-post om avlysning. 

 

Sak 12/20 Planlegge Inspirasjonshelg 

Oppdatering/info fra Karen Torhild og Ellen (Ellen vara for Ann-Lill) 

Vi har vedtatt å være på Strand Hotel Fevik 

Programmet er under arbeid og nesten klart. 

Gruppa jobber videre, og har snart et program klart. Frist for påmelding ca. den 20. januar. 

 

 

 



 

 

 

Sak 14/20 Plan for besøk av årsmøter i lokallagene 

Status for årsmøter: 

Bjelland (Ellen) 29.10 – hadde egentlig planer om å legge ned, men vedtok å fortsette men i 

litt lavgir. Valg av samme styre som i fjor. 

 

Finsland (Anne-Lill) 2.11 - ? 

 

Grindheim (Ellen) 2.11 Aktivt lag, valg av samme styret som i fjor. 

 

Gyland (Aud og Anne Gunn) torsdag 29 okt, Utsatt pga smittevern  - liten aktivitet i det siste, 

ingen endringer i styresammensetning 

 

Holum (Karen Torhild) Telefonmøte 27.10 – Samme styresammenseting 

 

Kvinesdal (Aud og Anne Gunn) torsdag 15 okt kl 19.00.  På Veggeland skolehus i 

Austerdalen. 

Liten aktivitet i året som har gått, alle tok gjenvalg, samme styret som sist. 

 

Lista (Aud og Anne Gunn) tirsdag 3 nov kl 19.00. På herredshuser i Vanse. Utsatt pga 

smittevern. 

 

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

(Walborg) – Avholdt etter plan, nytt styre, ny leder Haldis Hove 

 

Randesund (Karen-Torhild) mandag 2. november – Gjenvalg av styre. De avlyser julemøte 

pga smittevern. 

 

Sira (Anne Gunn) mandag 26. oktober kl 18.00. I bygdestua på Sira. Ny leder May Britt 

Sirnes. Noe endringer i styresammensetningen. 

 

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

Avholdt etter plan. Helt nytt styre, ny leder Alice Ingebrethsen. 

 

Tveit (Karen Torhild) tirs 20.10 – Styre uten leder, kun kontaktperson  

 

Øvrebø (Anne-Lill) man 16.11 

 

Åseral (Ellen) 20.10 – Årsmøte på Fjellstova, Har leder,sekretær og kasserer – samme som i 

fjor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sak 15/20 Planlegge Distriktssårsmøte 

Walborg skriver brev til valgkomiteen - På valg: 

Walborg: både leder og styremedlem 

Anne-Lill: både nesteleder og styremedlem 

Karen Torhild: Styremedlem 

Ellen – ett år igjen som styremedlem 

Anne-Gunn: ett år igjen som styremedlem 

Velges 3 varamedlemmer for 1 år 

Revisor 

Valgnemnd – rullerende ordning, ett nytt medlem 

Godtgjørelser – styret vil komme tilbake med forslag til endringer av godgjørelse 

Eventuelt 

 Er det muligheter for de lokale lagene til å få refundert utgifter de har hatt pga 

arrangement de har måtte avlyse av hensyn til smittevern? 

 

 Vi ser på om vi kan ha et felles oppsett for hvem som skal ha møtegodtgjørelse og 

kjøregodtgjørelse. F.eks. felles skjema til utfylling for hvert møte. 

 

 Anne-Lill og Walborg: møte med regnskapsfører – utsatt 

 

Neste styremøte fysisk eller digitalt mandag 14.12 

Kanskje vi kan møtes i Søgne? 


