
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 12.08.2019  

Møtetid 18.00 – 22.00  

Møtested Kystveien hos Karen Torhild 

 

  

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

Eikeland, Walborg Njerve Lohne, Anne Gunn Sandsmark, 1.vara Aud 

Birkeland 

Forfall:  

Sekretær: Kristin S Eikeland 

 

 

Godkjenning av innkalling 

Styremøtedato ble bestemt på sist styremøte, og påminnelse og innkalling ble sendt på sms 

fredag 9 august. 

 

Vedtak: innkalling godkjent  

 

Godkjenning av saksliste 

Det ble informert ved sms om at den viktigste saken på dette møtet er forberedelser og 

gjennomførelse av dessertteltet på naturligvis, ellers ble sakslisten levert ut på starten av 

møtet. 

Vedtak: saksliste godkjent 

 

Godkjenning av referat fra 03.06.19 

Vedtak: referat godkjent, legges ut på Vest Agder bygdekvinnelag sin hjemmeside 

 

Sak 16/19 Naturligvis, organisering, ansvarsfordeling, innkjøp etc.  

Vedtak: Ellen har hovedansvaret for planlegging, informering og organisering i forhold til 

dessertteltet.  

- Vakt listene er nesten i boks, mangler kanskje noen på vakt lørdag, men det er mange 

fra AABK som kommer da, så kanskje det ikke trengs 



- Gjennomgang av kakene som er meldt inn. Det ser ut som om det er nok av kaker. 

- Ellen lager et innskrivningsskjema, slik at de som kommer på vakt kan skrive seg inn 

og ut 

- Huskeliste på hva som må tas med opp på stand og ordnes i forkant: 

o Bakstehelle – Kristin tar med 1 stk og Anne-Lill tar med 1 stk 

o Anne-Lill tar med eplemost og annet sylt hun har kjøpt inn 

o Anne-Lill har ordnet med sponsing av meierivarer fra TINE og tar det med opp 

på fredag. 

o Ta med nok av kakespader (husk og merke både de og kakeformene med navn 

på eier) 

o Vekslepenger og pengekasse. Anne-Lill ordner med vekslepenger 

o Kaffitrakter – Ellen tar med 2 stk 

o Anne-Lill tar med 2 store pumpekanner til kaffien, trenger kanskje en til 

tevann også? 

o Håndmikser, stavmikser, boller o.l tar Ellen med 

o Anne-Lill tar med store boller til lapperøra 

o Ellen vasker og stryker forkle og tar med 

o Kristin tar med en rull med skjøteledning, plass til 4 kontakter på den. 

o Ellen ordner prisliste 

o Ellen ordner slik at det kan betales med vipps 

o Anne-Lill ringer Øystein og hører om de kan rigge stand med border og stoler, 

+ sikre nok strømforsyning til bakstehella. 

o Anne-Lill sender over utstyrslista fra Aust Agder til Ellen 

- Viktig at vi sjekker beholdningen av skjeer, gaffler, kaffikopper, asjetter osv på fredag 

når vi møtes kl 10 og evt fyller opp med nytt fra europris ved behov. 

- På søndag teller vi opp lageret av utstyr, og noterer i ett referat slik at vi vet hva vi har 

igjen til neste gang. 

 

Sak 17/19 Finne ut når lokallagene har årsmøte og fordele ansvar for å få inn datoene og 

sende det til Anne-Lill eller den som har ansvaret for det 

Vedtak: Anne-Lill sender ut mail til alle lokallagene og ber om at de gir tilbakemelding så 

raskt som mulig på når de skal ha årsmøte. Når datoene er innhentet fordeles de forskjellige 

lokallagsårsmøtene på styremedlemmene. Den enkelte styremedlem har ansvar for å samle 

inn årsmeldingene hos de lokallagsårsmøtene hun møter på. 

Sak 18/19 Sette opp styremøter fremover 

Vedtak: Vi skal i utgangspunktet ha styremøter den 2 mandagen i måneden.. det blir 9 sept, 14 

okt, 11 nov, 9 des, og 13 jan. hvis det ikke er noe spesielt som må drøftes, kan styremøte 

avlyses. Det blir ikke styremøte den 9 sept siden det er valgdagen og flere som ikke kan. I 

forhold til fordeling av lokallagsårsmøtene så tar vi det på mail. 

 

Sak 19/19 Eventuelt 

- TV-aksjonen. Karen Torhild var på møtet i forhold til TV-aksjonen NRK CARE onsdag 



19. juni Hun skal også på det neste møte som er tirsdag 27. august. Hun ble godt mottatt 

på møtet og flere var interessert i å høre om bygdekvinnelaget. VABK er positive til å 

delta på aksjonen. og fylkeslaget vil informerer lokallagene og oppfordrer de til å bidra 

som bøssebærere og å støtte økomomisk som lag og enkeltpersoner. Karen Torhild lager 

en informasjons mail om TV-Aksjonene og sender den til Anne.Lill som sender den 

videre til alle lokallagene 

- Ønsker å lage et årshjul i forhold til faste oppgaver i VABK- Walborg har erfaring med 

dette og hjelper Anne-Lill med å komme i gang med det. Arbeidet med dette starter før 

neste styremøte 14 oktober og blir sak på neste styremøte. 

- Inspirasjonsseminar 8-10 nov i Trondheim. De som ønsker å være med er meldt på. 

Reiserute er planlagt av den enkelte. 

- Resultat etter møte med de på bondelagskontoret i forhold til regnskapet. Ellen og Anne-

Lill informerte om hva som var blitt tatt opp i forhold til regnskapet og hvilke 

avklaringer som hadde blitt gjort. I forhold til prosjektene på Lindland gård, så må dette 

nå fremover føres i eget regnskap med egen revisor. Anne-Lill tar dette opp med Gunn 

og Ellen snakker med Siss i forhold til regnskapet. 

- Var innom temaet om sammenslåing av fylkeslagene. Tror ikke sammenslåing er så 

aktuelt, men kanskje lurt å ha 1-2 felles styremøter med AABK i året. Spesielt i mai i 

forhold til planlegging av dessertteltet på naturligvis. 

 

 


