
MØTEPROTOKOLL 

 

Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

022 Lørdag 2.10.2021  

Møtetid Møte kl. 14:00 – 16:00  

Møtested Fevik   

 

Til stede: Astri Mikalsen,  Ellen Ubostad Haaland,  

Anne Gunn Sandsmark, Walborg Njerve Lohne, Margret Annie Gudbergsdottir 

og Aud Birkeland (1.vara)   

 

Ikke til stede: Harald Hobbesland (Agder Bondelag) 

 

Sak 9/20F Sammenslåing av distriktslagene 

Informasjon. Ansvarlig Astrid 

Gruppa har hatt ett digitalt møte og et møte (1. oktober) der alle møtte. Leder for Aust-.Agder 

bkl møtte også som tilhører. Det blir tatt utgangspunkt i vedtektene fra NBK mtp endring og 

formaliteter. 

 

Innspill fra styret:  

Ønsker geografiske soner -  

Valgkomiteens arbeid – de to valgkomiteene i aust og vest bør få et felles oppdrag. 

Komiteens ansvar at alle seks soner dekker opp. Og kommer med forslag mht godtgjørelse. 

 

Walborg lager utkast til vedtekter for Agder – bygd på lesten av NBK sine vedtekter. 

  

 

Sak 3/21 Utfylling og innsendelse av ny registrering til Brønnøysundregistrene20 

Er det ordnet? Ansvarlig Ellen 

 Sendt til elektronisk signatur til Walborg 

 

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

Evaluering 

Samme system neste år. 

Resultat omtrent som 2019. Endelig ferdigstillelse av regnskapet gjenstår. 

Det ble ryddet opp, og laget lister for hva som trengs, og hva som må huskes på i 

2022. 

 

 

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

Evaluering 

 Enkelte mener vi kunne hatt en litt lengre dag på lørdag. 

 Litt mer formelt med navneliste 

 Litt variasjon mtp hvor heldige vi var med foreleserne 

 Fredagskveld kan settes av til kun tilbakemelding fra lokallag, og sosialisering 

 

 

Lokal Styresamling – hvordan gjør vi ting – samling for de enkelte – hvordan gjøres 

oppgavene. Hjelp til de lokale.  
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Styremøte Vest-Agder bygdekvinnelag  

 
   

 

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

 Walborg har hatt møte med Bondelaget om: 

Lindland gård  

Lindland gård – føres på eget prosjektnummer. 

 

Anne Gunn og Margret har saken. 

 Kjøregodtgjørelse 3,5 pr. km – jf. protokoll. 

 Nytt skjema til bruk for reiseregning tas i bruk.   

 

 

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

Alle, unntatt Harald, er påmeldt. Noen har bestilt togreise. 

Felles tidspunkt? 

 

Sak 12/21 Lokale årsmøter 
Bjelland: Ellen 20. oktober 
Finsland: Walborg spør om de vil ha besøk 
Grindheim: Ellen 1. november 
Gyland: Aud og Anne Gunn 28. oktober 
Holum: ? – Margret  
Kvinesdal: ??  Aud og Anne Gunn (og Walborg?) 
Lista: - Astrid - Aud og Anne Gunn , 2. november 
Marnardal: Margret, Walborg 6. oktober  

Randesund: november? 
Sira: - Ellen, 25. oktober 
Søgne: - Walborg – 27. oktober 
Tveit: Walborg 
Øvrebø:Walborg 
Åseral: - Ellen (ikke satt opp dato) 

 

Sak 13/21 Bok fra Vest-Agder bygdekvinnelag 

Status v/Ellen 

 Karen Torhild og Ellen planlegger «roadtrip» før jul.  

 (mangler tekst fra noen lag og en del bilder). 

 

Eventuelt/informasjon: 

 

 Høring – kontingent sendt ut 30. september, 

 svarfrist 1. november (sendes på e-post til Walborg) 

 

 Regnskap pr. 27.8.2021 – fortsatt litt uklart hva vi har av egne midler. 

 

 Innvilget tilskudd til Aktivitetstilbud – Lindland gård, se vedlegg. 

 Søknad til Helsedir 25.9.2021 – Lindland gård, se vedlegg 

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

 

Neste styremøte på Zoom mandag 15. november 

 

Vi setter opp dato 13. desember for møte (avlyses hvis vi ikke har noe spesielt) 

Januarmøtet setter vi opp 10. januar. 


