
 

REFERAT - styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag   
      

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 12.4.2021  

Møtetid 18:00 – 19:35  

Møtested Digitalt – sender Zoom-lenke 

 

  

Deltakere: Margret Annie Gudbergsdottir,  Astri Mikalsen,  Ellen Ubostad Haaland, 

 Anne Gunn Sandsmark, Walborg Njerve Lohne, Aud Birkeland (1.vara)  

 

Ikke til stede: Karl Petter Vintland, Agder Bondelag. 

 

Anne-Lill F. Roland, Karen Torhild Wrånes møtte i begynnelsen av møtet. 

 

Sak 1/21 Konstituering av styret 

Leder: Walborg Njerve Lohne 

Nestleder: Anne Gunn Sandsmark 

Sekretær: Ellen Ubostad Haaland 

Kasserer: Margret Annie Gudbergsdottir  

Styremedlem: Astri Mikalsen 

 

1.varamedlem: Aud Birkeland 

Agder Bondelag: Karl Petter Vintland 

Sak 2/21 Studieleder for Vest-Agder bygdekvinnelag 

Vedtak: Grethe Ruud Åtland 

Sak 3/21 Utfylling og innsendelse av ny registrering til Brønnøysundregistrene 

Vedtak: Sekretærer følger opp og sender inn. 

Sak 4/21 Prokura 

Vedtak: 

Leder Walborg Njerve Lohne og kasserer Margret Annie Gudbergsdottir gis fullmakt til hver 

for seg å opptre på vegne av Vest-Agder bygdekvinnelag og disponere over lagets kontoer. 

Fullmakten faller bort straks vervet som leder og kasserer opphører. 

Sak 5/21 Evaluering av digitalt årsmøte 13.3.2021 og gjennomgang av protokollen 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte  

Sak 6/21 Årshjul for perioden april 2021 til mars 2022. 

Vi har som hovedregel møte den andre mandagen i måneden.  

Dette gjennomfører vi også i 2021/2022 med unntak av maimøtet som blir flyttet til 26. april. 

 

Videre arbeid med årshjulet utsettes til neste møte.  
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Sak 7/21 Forslag til NBK om årets bygdekvinnelag 

Vi har tidligere sendt inn forslag uten å nå frem. Iflg referat fra 11.4.2019 mener styret at 

eventuelle nye forslag i større grad begrunnes i samsvar med vedtektene. 

Vedtak: Årlig post på agendaen 

Vi sender ikke inn forslag i år, da vi foreløpig ikke har noen klare kandidater. 

 Vi oppfordrer de lokale lagene tilå  komme med innspill.  

Sak 9/20 forts. Utvalg for å se på sammenslåing av Vest- og Aust-Agder bygdekvinnelag 

til Agder Bygdekvinnelag – sak fra årsmøte 2020 og 2021 

May Britt Sirnes (Sira) og Astri Mikalsen (Kvinesdal) er Vest-Agder sine representanter i 

saken om sammenslåing. 

Ellen kan brukes som medhjelper der det er behov. 

Det er ønskelig at første møte avholdes før sommeren. 

Forlag til vedtak bør foreligge for distriktsstyrene innen 1. desember  

Ellen har ansvaret for å finne ut hvem som er representantene i Aust-Agder. 

Sak 10/20 forts.  Medlemskontingenten – sak fra årsmøte 2020 og 2021 

Vedtak: Saken sendes ut på høring til lokallagene med svarfrist 1. nov. 2021. 

I neste møte gjennomgår vi hva og hvordan den sendes ut.  

Eventuelt 

Nytt møte på Rosfjord 26. april eller 3. mai sammen med det gamle styret. 

Vi satser på å møtes på Lindland gård i junimøte (14. juni) 

o Ann-Lill fortsetter som bygdekvinnelagets prosjektleder av Lindland gård. 

o Ann-Lill blir med leder og ny kasserer på besøk i bondelagets administrasjon. 

o Karen Torhild fortsetter sammen med Ellen om jubileumsboka. 

 

o Reiseregning og styremøtehonorarsak tas opp i møtet i august 

 

 


