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PROGRAM FOR ÅRSMØTET   

  

Kl. 10.00  Morgensang i Menighetshuset i Vanse  

Kl. 10.15  Årsmøtet starter  

- Velkomst v/ Lista Bygdekvinnelag ved Astrid Reve  

- Årsmøtetale ved Unni Skadsem  
- Valg av møteleder  

- Navneopprop  

- Godkjenning av innkalling  

- Godkjenning av saksliste  
- Valg av to representanter til å skrive under protokollen sammen med leder - 

 Årsmelding  
- Regnskap  
- Budsjett  

 -    

Vi tar de sakene vi rekker før lunsj og fortsetter etter mat  

Kl.13.00  Lunsj/middag  

Kl.14.00  

Årsmøtet fortsetter  

- Orientering om prosjektet « KvinnerUT» ved Sosan Agasi Mollestad   
- Kontingent for 2019 -  Arbeidsplan 2018 Samtale og spørsmål  
- Innkomne saker  

- Saker fra fylkesstyret  
- Valg  

- Utlodning  

- Takk til ulike representanter  

Kl. 17.00  

  

  
  

 

Avslutning av møtet. Vel hjem!   
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PROTOKOLL - ÅRSMØTE I VEST AGDER 

BYGDEKVINNELAG 2018 

VANSE PÅ LISTA 17. MARS 2018 

    

    

Velkomst ved Astrid Reve, leder i Lista Bondekvinnelag  

Velkomstsang «syng i stille morgenstunder»  

Velkomsttale fra diakon….. 

Årsmøtetale v/ Unni Skadsem 

- Presentasjon av hva NBK står for og hvilke saker de bl.a engasjerer seg i: 

• Kvinner UT 

• Verdens matvare dag – 16 okt 2018, tema: byggkorn 

• Årets lokallag, oppfordring om å melde inn kandidater innen 1 april 

• Ta i bruk lokal hjemmeside 

• Gratis skolemat 

- Videre fokus i 2018: 

• Landsmøte 1-2 juni 2018 

• Organisasjonsskolen, mål om at alle skal gjennomføre 

organisasjonsopplæring fra høsten 2018 

• Ny politisk plattform 

• Forslag om innføring av felles kontingent 

• Verving 

- Kommentarer fra salen: 

• Viktig at informasjon om tilskudd til ulike prosjekter er lett tilgjengelig 

på NBK sin hjemmeside, og at kalenderen på hjemmesiden er oppdatert 

Åpning av årsmøtet v/ Anne-Lill Fjell Roland 

Valg av møteleder:  

 

Vedtak: Siss Ågedal valgt til møteleder 

 

Navneopprop: 

 

Antall fremmøtte: 36 

Antall stemmeberettigede: 27 

Antall gjester: 9 
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Godkjenning av innkalling  

Kommentar fra salen om at innkalling til årsmøte ble kjent for seint i forhold til 

vedtektene. Anne-Lill hadde et innlegg om årsak til sein utsending av innkalling og 

årsmelding. Det kom frem at Questback fra lokallagene etter årsmøtene med 

årsmelding, valg, og styreskjema er mangelfullt utfylt og kommer inn lenge etter 

fristen med flere purringer. Viktig at skjemaene fra lokallagene kommer inn til frist 

for at fylkeslaget skal kunne overholde sine frister, skjemaene skal sendes til NBK, til 

fylkeslaget og et skal arkiveres hos lokallaget. Fristen er 1 desember. Enighet om at 

det er rom for forbedring på alle plan 

Vedtak: Godkjent  

  

Godkjenning av saksliste  

Det er litt omrokkeringer i programmet pga inviterte gjester fra NBK måtte rekke 

flyreiser. 

Vedtak: Godkjent  

  

Valg av to representanter til å skrive under protokoll sammen med leder  

Vedtak: Anne Kate Åsland og Gro Belinda Åvesland Lund  

  

Årsmøtetale v/ Anne-Lill Fjell Roland  

- Viktighetene av bygdekvinnene, og da spesielt lokallagene 

i organisasjonen og i lokalmiljøet. De er grunnfjellet i 

organisasjonen. Lokallagene er grunnen til at fylkeslag og 

NBK finnes. 

- 2017 har vært ett godt arbeidsår i lokallagene 

- Viktig å bruke hverandre for inspirasjon/ motivasjon 

- se fremover i 2018, da skal det fortsatt jobbes med: ville 

vekster, mat og helse, landsmøte er i juni, naturligvis i 

august og ønsker å invitere til et nytt seminar. 

- Dikt:  «Det er litt rart» 
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Årsmelding 2017 v/ Anne-Lill Fjell Roland 

Gjennomgang av protokoll i fra i fjor, fylkesstyret sitt arbeidsår 2017 og lokallagenes 

aktiviteter 

Vedtak: Godkjent 

 

Orientering om prosjektet «KvinnerUT» v/ Sosan Agasi Mollestad 

Inspirerende og avklarende orientering om hva KvinnerUT innebærer av aktiviteter for 

lokallag som ønsker å være med i prosjektet. 

Informasjon om North south partnerskip AID v/ Olav Handeland 

 

Regnskap 2017 v/ Siss Ågedal  

Vedlagt i slutten av protokollen 

Vedtak: Godkjent  

  

Budsjett 2017 v/ Siss Ågedal  

- Godkjennes med endringen: økes med 430.000 på både inntekt- og utgiftssiden. 

Vedlagt i slutten av protokollen 

Vedtak: Godkjent  

  

Kontingent for 2018  

- Foreslår uendret kontingent på 75 kr for 2019. Litt diskusjon rundt kontingent 

endringen som er forslått som sak til landsmøte 2019 

Vedtak: Godkjent  

  

Arbeidsplan 2018 

Motto: «Bygdekvinnelaget – en moderne møteplass»  

Våre verdier: Mat og miljø, synliggjøring, kvinneroller, kulturformidlere, samfunnsaktører og 

trivselsskapere.  

Arbeidsområde/hovedmål:  

Organisasjon:  
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-Fokus på organisasjonsarbeid, øke lokallagskompetansen. Sonemøter var oppe som 

forslag for å bli kjent med hverandre, inspirert av hverandre og lære av hverandre 

Kultur:  

- Årlig aksjon for en utvalgt råvare -Årets råvare er byggkorn 

- Videreformidle mattradisjoner 

- Samarbeide med andre lag og foreninger 

Miljø og internasjonalt arbeid: 

 

Kommunikasjon:  

- Bruk hjemmesidene aktivt på fylkesplan og lokalagsplan 

 

 

Næringspolitiske spørsmål/landbrukspolitiske saker:  

- Være medansvarlig i forhold til bondelagets landbruksplan  

- Ha en representant inn i Bondelagets styre og styremedlem i bondelaget inn i styret til 

VABK  

Kvinneliv og arbeidsliv:  

- Skape sosiale møteplasser i bygda  

Kommentarer/innspill:  

- Kommentar fra leder om at hun ønsker å forenkle og konkretisere 

arbeidsplanen mer til neste år. 

- Forslag på å legge til inspirasjonsseminaret på arbeidsplanen, forslag 

på å arrangere det hvert år evt sammen med Aust Agder i begynnelsen av 

februar 

- Vest Agder har hovedansvar for dessert teltet på Naturligvis 2018 ( 17-

19 august) 

- Innlegg om at bygdekvinnelaget kan ha mer fokus på vær og 

miljøforhold i nærmiljøet. Agder har vært hardt rammet av flom og snøkaos i 

høst/ vinter. Eksempelvis kan bygdekvinnene etterlyse beredskapsplan i 

kommunene og ta en aktiv rolle ved å spørre om å være med i 

beredskapsrådet. I noen kommuner er det allerede et slik samarbeid. 

- Forslag om å synliggjøre årsplan til alle lokallagene på hjemmesiden, 

evt lage en aktivitetskalender. Årsplanene kan være til inspirasjon for 

hverandre, i tillegg vil andre som logger seg inn på hjemmesiden se at det 

skjer ganske mye rundt omkring i regi av bygdekvinnene. Hjemmesiden til 

Vest Agder bygdekvinnelag har så vidt begynt å tas i bruk. Mulighetene er 

mange. Lokallagene og fylkesstyre oppfordres til å benytte denne muligheten. 
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Innkomne saker:  

- Ingen innkomne saker  

  

Saker fra fylkesstyret:  

- Kort redegjørelse fra Karen Wrånes om at Fylkeslaget ønsker å ta initiativ til å 

lage en bok om bygdekvinnelagets historie fra forrige bok ble gitt ut og frem til nå. 

 

  

  

   

  

   

Forslag på valg av medlemmer til verv i Vest-Agder 

Bygdekvinnelag     

Styret i 2017 har bestått av følgende:     

Leder:  

Anne-Lill Fjell Roland, Oddernes krets  

  

Nestleder:  

Karen Torhild Wrånes, Oddernes Krets Styremedlemmer:  

Siss Ågedal, Marna og Audna krets  

Grethe Ruud Åtland, Oddernes krets  

Anne Rakel Haaland, Marna og Audna krets  

Kristin Skranefjell Eikeland, Vest-Agder Bondelags representant  

  

Varamedlemmer:  

    

1. Ellen Ubostad Håland, Marna og Audna krets  

2. Anne Gunn Sandsmark, Lister krets   

3. Elisabeth Birkeland, Lister Krets        
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Følgende er på valg:  

Leder: Anne-Lill Fjell Roland, Finsland, Oddernes krets    

  

Nestleder: Karen Torhild Wrånes, Randesund, Oddernes krets                   

Styremedlem: 2 styremedlemmer velges for 2 år. Følgende står på valg:  

   Grethe Ruud Åtland, Søgne, Oddernes krets    

  Anne Rakel Haaland, Grindheim, Marna og Audna krets 

Varamedlemmer  

1. Ellen Ubostad Ubostad Håland, Åseral, Marna og Audna krets Velges for 1 år  

2. Elisabeth Birkeland, Sira, Lister Krets                    Velges for 1 år  

3. Anne Gunn Sandsmark, Sira, Lister Krets       Velges for 1 år  

  

  

 Valgnemnd har bestått av:  

1 år    Mette Ask Rydlende, Grindheim                            

2 år   Gro Belinda Åvesland Lund, Eiken                                

3 år Anne Gunn Sandsmark, Sira, Lister krets  

Det har ikke lykkes å få varamenn,   

    

Revisorer:  

Aslaug Junker, Øyslebø, Marnar og Audna krets.      På valg  

Ingrid Lian Lillehei, Sira, Lister krets                                              På valg  

  

Valgnemdas innstilling til årsmøtet 2018  

Leder, velges for 1 år:  

Forslag: Anne-Lill Fjell Roland, Finsland, Oddernes Krets, valgt for 

1 år 

 

Nestleder, velges for 1 år:  

styret velger selv på konstituerende styremøte  
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Styremedlem, 2 stk.  velges for 2 år:   

Forslag:  

Ellen Ubostad Håland, Åseral, Marna og Audna Krets, valgt for 2 år 

Laila Vatland, Kvinesdal, Lister Krets, valgt for 2 år 

Grethe Ruud Åtland, Søgne, Oddernes krets  

Varamedlem, velges for 1 år:  

Forslag:  

1. Anne Gunn Sandsmark, Sira, Lister Krets, valgt for 1 år  

2. Åse Brith Tveiten, Eiken, Lister Krets, valgt for 1 år  

3. Elisabeth Birkeland, Sira, Lister Krets, valgt for 1 år 

 

Valgnemd:  

Det skal velges 1 medlem for 3 år Forslag:  

Grethe Ruud Åtland, Søgne, Oddernes krets, valgt for 3 år  

 

Revisor, velges for 1 år:  

Forslag:  

Gerd Heddeland, Marnardal, valgt for 1 år 

Brit Haaland, Grindheim, valgt for 1 år  

 

Utsending til Vest-Agder Bondelag Årsmøte 2019 Forslag:  

Leder + 1 styremedlem valgt av styret  

Godkjent, velges på 1 styremøte 

 

Møtegodtgjørelse; Forslag:  

Ingen forandring, 330.- pr. møte  

Godkjent 

 

Kjøregodtgjørelse:  
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Forslag:  

3.50 pr. km  

Godkjent 

  

 Avslutning av møtet  

Anne-Lill Fjell Roland takket for tilliten som gjenvalgt leder. Det ble rettet en takk til Lista 

bondekvinnelag som vertskap, til Unni Skadsem og Sosan Agasi Mollestad fra NBK. Det ble 

og rettet takk til Anne Rakel Haaland og Grethe Ruud Åtland som gikk ut av fylkesstyret, og 

en takk til resten av styret for vel gjennomført arbeid i 2017, og ønsket vel hjem.  

 .  

Anne-Lill Fjell Roland       leder  
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