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Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato Mandag 9.8.2021  

Møtetid Møte kl. 18:00  

Møtested Lista   

 

Til stede: Astri Mikalsen,  Ellen Ubostad Haaland,  

Anne Gunn Sandsmark, Walborg Njerve Lohne,  Harald Hobbesland (Agder 

Bondelag) og Aud Birkeland (1.vara)   

 

Ikke til stede: Margret Annie Gudbergsdottir, 

Sak 9/20F Sammenslåing av distriktslagene 

 Informasjon 

Møte med Mona på Landbrukets dag og avtale første møte (digitalt) 

I det digitale møte blir det satt opp milepælsplan. 

Lederne for Aust- og Vest- Agder vil gjerne være med på et av møtene (det siste) 

Vedtak:  

 

 Ansvarlig Ellen og Astrid 

Sak 10/20F Medlemskontingent 

Saken sendes ut på høring med frist 1. november 21 i månedskifte september/oktober. 

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

 Ansvarlig Ellen 
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Sak 4/21 Prokura 

Må følges opp, sammen med sak 10/21. Ansvarlig Margret.  

Kasserer, og leder hver for seg. 

Sak 8/21 Landbrukets dag, 13. -15. august, Evje – dessertbord 

 Informasjon 

Tine har sponset med en del produkter, det er til god hjelp. 

Vi har fått inn en del premier til lotteriet (lynlotteri) fra Åseral og Finsland. 

På møte gjensto det å få på plass en del på vaktlista. Den ble ferdigstilt i løpet av tirsdagen.  

Vi får inn ca. 10 kaker. Det kunne godt vært flere, men med desserter som blir laget i 

dessertteltet klarer vi oss bra. 

 Ansvarlig Ellen 

 

Sak 9/21 Inspirasjonshelg Agder – 1. og 2. oktober 21 

 Informasjon 

 Ansvarlig Ellen 

 
 

Sak 10/21 Regnskap, kasserer, møte- og reisegodtgjørelser 

Vi er selv ansvarlig for å få tilbakebetalt utgifter vi har hatt som skal dekkes av 

bygdekvinnelaget.  

Anne Gunn skriver liste på styremøtene framover slik at vi får utbetalt styrehonorar og 

kjøregodtgjørelse til og fra møtene. 

Sak 11/21 
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Inspirasjonssamling Lillehammer 5.-7. 11. 2021 

 Informasjon til alle/invitasjon – hver enkelt må sørge for egen påmelding.  

Lokalstyresamling 20.11.2021 

Disse to arrangementene kommer veldig tett i tid. Vi avlyser lokalstyresamling.Alle 

lokallagene oppfordres til å delta på Lillehammer med flest mulig.  

 

Eventuelt 

Inspirasjonshelg febr. 2022 – vi ønsker å avlyse denne. Et sammenslått Agder må planlegge 

hvordan disse legges opp framover.  

Distriktsledersamling Tana, Finnmark 17.-21. august - Walborg deltar  

Lokale årsmøter – fordeling av hvem som går hvor, og datoer neste møte. 

Neste styremøte på mandag 13. september kl 18:00 utsettes på grunn av valget. 

Vi møtes på inspirasjonsseminar 1. og 2. oktober, og setter av tid til styremøte etter avslutning 

av seminaret lørdag ettermiddag. 

 

Hvis det kommer opp saker før denne tid som bør tas opp på møtet, kalles det inn til 

digitalt møte. 

 


