
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        
  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 13.01.2020  

Møtetid 18.30 – 21.45  

Møtested I Finsland hos Anne-Lill F. 

Roland 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Karen Torhild Wrånes, Ellen Ubostad Haaland, Walborg 

Njerve Lohne, Anne Gunn Sandsmark, 1.vara Aud Birkeland, Kristin S 

Eikeland 

Forfall:  

Sekretær: Kristin S Eikeland 

 

 

Godkjenning av innkalling 

Ingen bemerkning til innkallingen. Styremøte ble bestemt på sist styremøte, og påminnelse 

ble sendt på sms. 

 

Vedtak: innkalling godkjent  

 

Godkjenning av saksliste 

Ingen bemerkning til sakslista 

 

Vedtak: saksliste godkjent 

 

Godkjenning av referat fra 14.10.19 

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

 

 

Sak 28/19 Signerer vedtak gjort i ekstraordinært styrebehandla sak (27/19) ang 

legitimasjonskrav i banken til Vest Agder Bygdekvinnelag 

I forbindelse med nye krav i fra bankene og at alle i styret måtte legitimere seg hos banken for 

at ikke bankkonto skulle stenges kom det forslag om at styret skulle vedta at kun leder og 

nestleder i styret har signaturrett. Og for å få endret dette må det registreres i 

brønnøysundregisteret, og da er det greitt å legge ved signert vedtak til registermeldingen til 

Brønnøysundregisteret. 

 



Vedtak: Vedtaket i sak 27/19 ble underskrevet av alle i styret  og Kristin legger ved signert 

vedtak til registermeldingen til Brønnøysundregisteret.  

 

Sak 29/19 Oppdatering av årsplan 

Det har kommet på ett par ting siden sist styremøte som hastet pga frister og som sekretær 

bare har gjennomført. Foreslår derfor at dette blir lagt inn i årsplanene/årshjul/ Plan for styrets 

arbeid, slik at vi ikke kommer på det i siste liten til neste år. Det gjelder søknad om 

økonomisk støtte i landbruksrådet Agder og at endringer i styresammensetning etter ett 

årsmøte må registreres i brønnøysundregisteret. 

 

Vedtak: Disse eksemplene blir ført til årsplanen og sekretær sender ut oppdatert årsplan til 

alle i styret. Ellers ved behov oppdateres planen. 

Sak 30/19 Forespørsel fra Aust Agder Bygdekvinnelag om å slå sammen Aust Og Vest 

Agder Bygdekvinnelag til ett lag 

Anne-Lill har fått henvendelser fra leder i Aust Agder bygdekvinnelag om at de ønsker å slå 

seg sammen med Vest Agder Bygdekvinnelag. De hadde saken oppe på fylkesårsmøte i 2019. 

Da fikk det nye styret i oppdrag å jobbe for å finne ut av hva lokallagene ønsker, og de har 

kommet frem til at det er ett flertall som ønsker sammenslåing. 

Vi som var representanter på lokallagsmøtene i Vest Agder i høst hadde tematikken opp, og 

fikk unisont tilbakemelding på at de ikke ønsket sammenslåing, men gjerne mer samarbeid 

fremover. 

Vedtak: Ellen lager en sak på forslaget som er fremmet av Aust Agder bygdekvinnelag til 

fylkesårsmøte 2020. 

Sak 31/19 Årsmøte 2020 

Fylkesårsmøte er satt til 14. mars 2020 i Åseral . Ellen har kontroll, evt spør andre i styret ved 

behov om råd/hjelp i forhold til vertinnerollen. Årsmeldingen må skrives ferdig. Foreløpig 

invitasjon til årsmøte skal sendes ut 6 uker før årsmøtedato. Innkalling sammen med 

årsmelding skal sendes ut 14 dager før. Foreslår å bruke facebook til å reklamere for årsmøte 

m.m 

Vedtak: På selve årsmøte må kontaktlistene til lokallagene oppdateres så godt det lar seg 

gjøre. Enkelte lag gir tilbakemelding på at de ikke får informasjon tilsendt fra fylke, og da må 

det være feil i kontaktinformasjonen.  

Det skal lages en egen sak på jubileumsboka, og en forberedt presentasjon av arbeidet som 

har blitt gjennomført og skal videre gjennomføres. 

Egen sak på forslag om sammenslåing med Aust Agder bygdekvinnelag 

Kristin skal hjelpe med å ferdigstille årsmeldingen. Anne-Lill skriver det som leder må skrive. 



Sak 32/19 Bondevennen ønsker seg en ny matspalte, med oppstart i 2020. og lurer på om 

vi i bygdekvinnelaget kunne tenke oss å bidra til? 

Forslag på hvordan det skal gjøres er at det blir skriving av en artikkel i måneden, som går på 

rundgang/som en stafett mellom Bygdekvinnelaga i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. 

Tema: Lokale, tradisjonelle, gamle, nye, nygamle etc.... oppskrifter basert på lokale råvarer. 

Gjerne med litt historisk innpakking. I tillegg til framgangsmåten. De vil også ha foto, både 

av ferdig rett - og gjerne av prosessen, om det er interessant.  

Lengde: Opp til 550 ord (en side i bladet), inkludert overskrift. Gjerne ingress. Bildetekst. 

Kan utvides til to sider (800 ord) ved spesielle tilfeller/ved ønske/behov. Tilpassing/redigering 

blir tatt mellom forfatter og redaksjonen for kvar gong. 

 Honorar: 2000,- per artikkel, inkludert foto. 

Vedtak: Vest Agder bygdekvinnelag er positiv til dett og har gitt tilbakemelding muntlig på 

det. Vi oppfatter det slik at dette skal videreformidles til lokallagene og at det blir de som tar 

utfordringen, men opplever at det er en del som er uavklart. Anne-Lill tar kontakt med Bothild 

Åslaugsdotter Nordsletten som er redaktør i fagbladet Bondevennen, for å få avklart 

forskjellige ting. Eks hvor mange oppskrifter i året 

Sak 33/19 Inspirasjonsseminar 28-29 februar 2020 

Anne-Lill har vært i møte med Thon Hotel Parken og fått ett Arrangements tilbud  for                 

Vest- Agder og Aust-Agder Bygdekvinnelag på et  Inspirasjonsseminar 28.02- 29.02. 2020  

med veldig gode priser. Nå gjelder det å få gode foredragsholdere og sende ut innbydelse 

 Vedtak:  

- Sende forespørsel til Thomas Horne med temaet: Kunsten å ikke kaste mat. Ellen tar 

kontakt med kontaktpersonene hans og spør om han kan holde foredrag fredag  28 

februar fra kl 17.30-> litt før middag kl 20.00 

- Invitere representant fra NBK til å komme og holde innlegg 

- Forslag på å ha gruppemøter på lørdagen med tid til idemyldring og be lokallagene 

forberede ett lite innlegg om hva de gjør i sitt lag som kanskje kan inspirere andre 

- Invitere Bjørg Seland til å snakke om kvinner i bedehuskulturen. Karen Torhild tar 

kontakt med ho. 

- Forslag på å invitere forsker Anne Sverdrup Thygesen med foredraget: våre 

forunderlige og livsviktige insekter 

 

Aust Agder har også hatt denne saken på sitt styremøte og har sikkert andre forslag, så 

det må sys sammen ett program litt kjapt og sende ut invitasjon. Anne-Lill har 

ansvaret sammen med leder i Aust Agder. 


