
Referat fra styremøte i Vest Agder bygdekvinnelag. 

 

Styremøte i Vest Agder bygdekvinnelag, 1. februar 2018. 

Møtetid:  19.00 – 22.15 

Møtested:  Hos Karen Torhild Wrånes, Kystveien 272, Randesund. 

Deltakere:  Anne-Lill F. Roland, Siss Ågedal, Grethe Ruud Åtland, Anne Rakel Haaland og 

Karen Torhild Wrånes.  

Forfall:  Kristin S. Eikeland 

Referent: Karen T. Wrånes 

 

Sak 1/2018: Gjennomgå regnskapet for 2017 og se på budsjett. Vårt forhold til 

Bondelaget og regnskapsføring. 

 Bondelaget tar seg av regnskapsføringen, og vi i bygdekvinnelaget setter stor 

pris på dette. Siss har kontakt med Bondelaget i denne forbindelse. 

 Anne-Lill vil gå gjennom deltakerliste over hvem som deltok på 

inspirasjonskurset i fjor. Vi skal sponse deltakerne slik at lokallagene får støtte, 

ca. 15000 totalt. 

 Vi sponser også kokeboka til Grindheim lokallag med kr. 5000,-. 

 Vest Agder bygdekvinnelag vant kr. 10 000,- i å lage tradisjonsmat, der 

oppskriftene er lagret på nett nå.  Vi bør få i stand et arrangement som kan 

motivere til tradisjonsmat. 

  Noen muligheter: «Jentene på Båly», Siss kontakter jentene.                                                          

Hamran: Anne-Lill spør om de kan lage et kurs i tapas, pizza eller lignende. 

 Medlemmene i lokallagene må gjøres kjent med at det kan finnes oppskrifter 

på tradisjonsmat på nettet. 

 Rosfjord. Anne-Lill sjekker om vi har mottatt det beløpet vi skal ha fra NBK. 

 Grethe bestiller melbokser fra Møllerens i Trondheim. Vi skal selge dem 

videre. Bestiller 2 paller. 

Sak 2/2018: Inspirasjonsseminaret 23-24. februar 2018. 

 Programmet er ferdig og vedtatt. Hotell og foredragsholdere er booket og 

avtalt. Godt jobba av Anne-Lill & Co. 

 Etter middag fredag kveld, kan hvert av lokallagene fortelle om sin 

virksomhet. 



 Siss sender et program for inspirasjonskurset til Eva Kvelland. 

 Grethe foreslår at vi kan ta en strekk/gym. i pausen. 

 Styremedlemmene fra fylkeslagene i Aust og Vest Agder må være tilgjengelige 

i løpet av hele inspirasjonskurset. 

Sak 3/2018: Årsmøte på Lista 17. mars 2018. 

  Vi må ha et styremøte før dette årsmøtet.   

Sosen Mollestad må kjøres til Lista fra Kjevik. Karen Torhild har sagt seg villig 

til dette om nødvendig. 

 Vi kan gi kokeboka fra Grindheim til foredragsholdere på årsmøtet og 

inspirasjonskurset. 

 Lista lokallag får «noe» til 300 – 500 kr. 

Sak4/2018: Brev fra valgnemda i NBK. 

 Fylkeslederne har mest kjennskap til medlemmene i hovedstyret i NBK. Fint at 

de har ulike yrker i hovedstyret, bl.a. Unni en god representant her.  

 Mange i lokallagene har problemer med IT. Viktig å få noen i hovedstyret som 

kan formidle/bruke IT på en lett og forståelig måte.  

 Forhøre oss hos hovedstyret (NBK) hvordan vi kan jobbe videre med et 

prosjekt etter at dette er avslutta, og det ikke tilføres mer penger. Dette 

gjelder f.eks. tradisjonsmat. Prosjektet videreføres av NBK. 

 VA-bygdekvinnelag foreslår Ingrid Liane til hovedstyret. 

 

 Det var det vi fikk tid til – resten må vi ta på neste styremøte……. 

  


