
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 03.06.2019  

Møtetid 18.30 – 21.15  

Møtested Finsland 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Karen Torhild Wrånes, Ellen Ubostad Håland, Kristin S. 

Eikeland, , Walborg Njerve Lohne, 1.vara Aud Birkeland 

Forfall: Anne Gunn Sandsmark  

Sekretær: Kristin S Eikeland 

 

 

Godkjenning av innkalling 

Vedtak: innkalling godkjent  

 

Godkjenning av saksliste 

Vedtak: saksliste godkjent 

 

Godkjenning av referat fra 11.04.19 

Vedtak: referat godkjent, legges ut på vest agder bygdekvinnelag sin hjemmeside 

 

Sak 8/19 Legge inn nytt styre i Brønnøysundregisteret. Må ha personnummer til alle i 

styret, så vil Siss registrere det. 

Vedtak: Alle på styremøte gav personalia informasjon til Anne-Lill, så bringer hun det videre 

til Siss. 

Sak 9/19 Hva skal vi gjøre med saker som NBK kommer med av innspill? Slik som 

leserinnlegg, skolemat opp mot politikerne, kvinner UT. Kan vi kombinere det opp mot 

Lindland gård? 

Vedtak:  

- skolemat er en viktig sak for bygdekvinnelaget. Mange lokallag er allerede involvert i 

ulike prosjekter i forhold til mat på skolen. F.eks Sogndalen er med på å sponse frukt 



til skoleelever, Sira ordner med frukt på skolen i samarbeid med helselaget. Åseral har 

bl.a laget skolelunsjer, eks fiskesuppe sammen med andre lag i bygda. Så mye blir 

gjort allerede for å sette skolemat på agendaen, men å drive annen form for 

lobbyvirksomhet inn mot politikerne er ikke så naturlig. 

- Mye av det som gjennomføres på Lindland gård av prosjekter i forhold til flyktning/ 

innvandrer kvinner er det samme som Kvinner UT prosjektet, eks: Møteplass og 

kvinnenettverk, Læringsarena og kompetansegivende aktiviteter. Anne-Lill 

undersøker om prosjektene på Lindland gård går inn i kvinner UT prosjektet  

Sak 10/19 Hva som ble gått igjennom på fylkesledersamlingen. Hva skal vi bruke av 

det? Videresender mail fra Cecilie Aurbakken, så leser dere igjennom dette, også referat 

fra NBK 

Vedtak: Det ble en gjennomgang av prosjektene KvinnerUT og Guatumalaprosjektet. Anne-

Lill deltok ikke. Hun sender videre dokumenter fra fylkesledersamlingen til lokallagene, så 

kan lokalllagene velge hva de vil satse på i år. 

Sak 11/19 Naturligvis. Sende ut brev til lokallagene om dugnad og kaker. Det er Vest 

Agder som har ansvar og regnskap for dessertbordet i år. 

Vedtak: Ellen sender ut brev/mail til lokallagene om dugnad og kaker. Ellen lager vaktliste og 

ordner med regnskapet. Det må være 3 inne og 3 ute på hver vakt. Ellen ordner ellers med det 

som trengs på «kjøkkenet» ( kaffitrakter m.m) Kristin tar det med opp på fredagen. Kristin, 

Anne-Lill og Karen Torhild møtes kl 10 på fredagen for å rigge klart. Karen Torhild har 

ansvaret på fredag. Ellen tar ansvar for søndagen. 

Sak 12/19 Spørsmål fra landskytterstevne om vi kan stille med 3 stk i bunad for å være 

med å dele ut premier til vinnerne i de 8 dagene stevnet varer. Tenker vi må involvere 

Aust Agder i dette også? 

Vedtak: De må være 3 stk hver dag fra morgenen kl 08 og utover hele dagen. De som stille får 

mat og drikke. Vi må finne ut hvilke dager. Ellen finner ut av det siden hun kjenner noen i 

komiteen. Høre med Aust Agder om de kan stille med halvparten av bemanningen. Helst de 4 

første dagene. Ellen kan stille etter tirsdag med 1 lag. Anne-Lill sender ut info om dette til 

lokallagene med tilbakemelding så fort som mulig. 

Sak 13/19 Spørsmål fra Ole Magne Omdal om å være med i bundadparade den 30 

august i kristiansand i forbindelse med matarrangement som skal være den dagen. 

Vedtak: VABK tar ansvar for å spør folk om å delta, sender ut informasjon/invitasjon til 

lokallagene. Anne-Lill finner ut av kl.slett. 

Sak 14/19 Inspirasjonsseminar i Trondheim 8-10 november. Hvem reiser og påmelding 

snarest mulig 

Vedtak: Ellen, Karen Torhild, Anne Gunn, Aud, Anne-Lill, og Walborg ønsker å reise. Anne 

Lill melder de på. Hver enkelt velger reisealternativer som passer. 

 



Sak 15/19 Eventuelt 

- TV-aksjonen. Karen Torhild har snakket med Anita Mørland, Fylkesaksjonsleder Agder 

for TV-aksjonen NRK CARE. VABK er positive til å delta på aksjonen. Hun har spurt 

aksjonsleder hva det er VABK kan bidra med, og foreslo at fylkeslaget informerer 

lokallagene og oppfordrer de til å bidra som bøssebærere og å støtte økomomisk som 

lag og enkeltpersoner. Karen Torhild stiller på møtene som VABK sin representant. Det 

første møtet arrangeres onsdag 19. juni kl 14:00-16:00 Fylkeshuset Kristiansand. Det 

andre møtet blir tirsdag 27. august kl 09:00-11:00 Fylkeshuset Kristiansand. 

 

- Husk å sende inn reiseregninger 

- Ellen og Anne-lill skal på opplæring i forhold til regnskapføring hos Turid på 

bondelagskontoret 

 

 


