
Referat fra styremøte Vest Agder bygdekvinnelag 

        

  

Styremøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 

  

Møtedato 19.09.2017  

Møtetid 19.00 – 22.30  

Møtested Finsland hos Anne-lill 

 

  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Siss Ågedal, Anne Rakel Haaland, Kristin S. Eikeland, 

Forfall: Grethe Ruud Åtland, Karen Wrånes 

Sekretær: Kristin S Eikeland  

 

Sak 9/17 Nå må vi søke om midler fra LSA(landbrukets samarbeidsråd) om de midlene 

på 25000 vi pleier å få. Disse kommer ikke av seg selv som tidligere 

 

Vedtak: Vi har fått en mail fra LSA der de informerer om at f.o.m 2017 ønsker de en 

kortfattet søknad ang økonomisk støtte til VABK som redegjør for hvordan VABK vil bruke 

tilskuddet fra LSA, de ber også om siste årsregnskap inkludert balanse. De setter vilkår på 2 

områder: 

1. at bygdekvinnelaget hat et bevisst forhold til bruk av samvirke produkter fra TINE og 

Nortura ( og FKRA, der det er naturlig) og er tydelig utad hvorfor slike produkter 

brukes når BK har forskjellige arrangementer der mat og drikke inngår 

2. At bygdekvinnelaget vektlegger organisasjonsutvikling i sitt arbeid 

 

Kristin skriver et forslag til søknad og sender til Anne-lill innen tirsdag 26 sept  

Sak 10/17 Innføring av felles kontingent i Norges Bygdekvinnelag 

Vedtak: Det er under utredning om det skal være felles kontingent for organisasjonen. På 

bakgrunn av det har de sendt ut spørsmål til fylkeslagene: 

1. Hvordan vurderer du fylkeslagets økonomi i forhold til fylkeslagets rolle og ansvar 

som fylkeslag i Norges bygdekvinnelag, og hva ser du som den største utfordringen 

fremover?  

Svar: Økonomien i VABK er god, vi har penger på bok. Og det er takket være jobben 

som har blitt gjort for å skaffe oss midler og fornuftig bruk av de pengene vi har 



2. Hvor avgjørende er fylkeskontingenten for aktivitetene i fylkeslaget? Og hvor 

lett/vanskelig er det å finne supplerende finansieringskilder? 

Svar: Kontingenten er rimelig avgjørende. Det er vanskelig for fylkeslaget å få 

sponsing, men vi har hatt en del aktiviteter som har gitt inntekt, eks lotteri, bok salg, 

m.m. 

3. Hvordan vil du og ditt fylkeslag stille seg til at fylkeskontingenten blir fastsatt av 

landsmøte? Og at alle fylkeslag får samme kontingents sats? 

4. Dersom landsmøte vedtar en slik løsning vil det innebære at noe fylkeslag får økt sin 

kontingent, hvordan vil du og ditt fylkeslag forholde dere til dette? 

Svar: VABK stiller seg positive til det. Men vi mener at kontingenten ikke må bli 

høyere. Vi tenker max 100 kr på fylkeskontingent pga er redd for å miste medlemmer 

hvis kontingenten øker mer. Og vi ber om at NBK tenker nøye igjennom forslag til 

økning av kontingent, for å unngå medlemmsflykt. 

Anne-Lill sender svar ang disse spørsmålene tilbake til generalsekretær så fort som mulig 

 

Sak 11/17 Inspirasjonsseminar i Bergen 20-22 oktober 

Vedtak: 4 Stk fra fylkeslaget som reiser. Alle ordner med å bestille fly, buss og hotell selv  

Sak 12/17 Samarbeid med Lindland Gård, skriv fra IMDI 

Vedtak: Prosjektet IMDI og samarbeidsavtale med Mandal statlige mottak for asylsøkere blir 

avsluttet 1.desember pga flyktningmottaket i Mandal legges ned. Så det må skrives en 

sluttrapport og revisorrapport. Lindland gård rapporterer at pengene vil bli brukt opp innen 

utgangen av november 2017. 

Sak 13/17 Kurs i valgnemdsarbeid. Hvem sitter i valgdenmda i fylket? Det skal være 

flere forskjellige kurs i landet. 

Vedtak: Vi vet at i alle fall Mette Rydlende og Anne Gunn Sandsmark sitter i valgnemda. 

Mette Rydlende er leder i år og dermed ute til neste år. Styret foreslår at Anne Gunn får tilbud 

om å gå på kurs. Anne-Lill tar kontakt med henne og informerer. 

Sak 14/17 Innsendt sak fra Grethe, Hun ønsker en bedre oversikt over lokallagenes 

aktivitetsplan 

Vedtak: Saken bør diskuteres nærmere når Grethe er til stede, men forslag om at  

Kristin tar kontakt med Helle Berge på bygdekvinnelagets kontor i Oslo ang tilgang til å legge 

ut saker o.l på hjemmesiden. 

 

  



Sak 15/17 Status tradisjonsmatjakten. Hvordan ligger vi an? 

Vedtak: Det skjer ikke så mye, så det må settes i gang noe snarest. Det kan søkes om midler 

for å sette i gang noen aktiviteter rundt dette. Mulig at fristen for å sende inn oppskrifter er 

1.november, men det er ikke helt sikkert, Anne-lill finner ut av dette. Styret kommer frem til 

forslag om å arrangere en «kick off» samling for lokallagene. Ønsker å arrangere en samling 

på Øyslebø skole kjøkken (det er et flott og nytt kjøkken) Alle lokallag inviteres til å komme 

med en oppskrift, og lage den på kjøkkenet med medbrakte ingredienser. Det dekkes til 

langbord, så alle kan smake på rettene til slutt. Dato er satt til onsdag 25 fra kl 18.30 – 21.30 

(passer med togtider fra vest). Siss sjekker om lokalene er ledige de dagene. Anne-Lill lager 

invitasjon og sender ut kjapt. 

 

 

Sak 16/17 Årsmøtene, fordeling av de, og få greie på når de forskjellige er 

Vedtak: Årsmøte i Marnardal: 11/10-17, Årsmøte i Grindheim: 6/11-17, årsmøte Finsland: 

6/11-17. Årsmøte i Randesund 6/11-17, Årsmøte i Holum 31/10-17, Årsmøte i Øvrebø 17/10-

17, Årsmøte på Bjelland 26/10-17, Årsmøte i Gyland 26/10-17, Årsmøte på Lista 3/10-17, 

Årsmøte i Tveit 24/10-17, Årsmøte i Åseral 26/10-17 resten har ikke Anne-Lill fått datoer fra.  

Anne-Lill ringer rundt for å få dato fra de resterende lokallagene. Når datoene er klare sender 

Anne-Lill ut en mail til styremedlemmene i fylkeslaget og representanter fra fylkeslaget 

prøver å møte på årsmøte til lokallagene. 

 

Sak 17/17 Brev fra Greipstad Bygdekvinnelag, lurer på å legge ned laget. Hva kan vi 

gjøre med det? 

Vedtak: De har sendt brev til fylkeslaget og NBK om at de ønsker å legge ned laget pga høy 

alder på medlemmene og lite aktivitet. Anne-Lill har vært i kontakt med de i Oslo. De skulle 

ta seg av det, hadde de svart. Vedtektende sier at lokallag må gi en slik beskjed 2 mnd før 

årsmøte, og en nedleggelse må vedtas på årsmøte. Det blir også diskutert om ikke det må 

vedtas på 2 ordinære årsmøter, men det er ikke sikkert. Anne-Lill har også vært i kontakt med 

leder i Greipstad bygdekvinnelag og foreslått å evt slå seg sammen med nabolag, men det var 

ikke ønskelig. Anne-Lill følger med på saken videre. 

 

Sak 18/17 Naturligvis, litt om hvordan det gikk 

Vedtak: Det ble solgt for 42276 kr i dessert teltet, litt mindre enn i fjor, men brukbart. Det var 

akkurat nok kaker. 

Sak 19/17 Ja til gratis skolemat, utdelig av poser med grønnsaker til kundene på butikk 



Vedtak: Bygdekvinnelaget er for ja til gratis skolemat. Dette er en pågående kampanje ang 

denne saken, der bygdekvinnelaget er aktivt med. 

16 okt er verdens matvaredag, da skal bygdekvinnelag over hele landet dele ut poser med 

grønnsaker og oppskrift på en grønnsakssuppe på et egnet sted, og evt dele ut ferdiglaget 

suppe- se sak 6/17 fra sist referat. Alle lokallag skal ha fått informasjon om dette. 

Sak 20/17 Hva driver de forskjellige lagene med? 

Vedtak: Fylkeslaget oppfordrer lokallagene til å informere om hva de driver med på 

årsmeldingen eller nettside. 

Sak 20/17 Eventuelt 

1. Fylkesårsmøte, forslag på dato: 17 mars eller 14 april. Ønsker å ha det på Lista i år. Ta 

kontakt og avklar hvilken dag som passer for de. 

2. Neste fylkesstyremøte tirsdag 14 november. Anne-Lill tar kontakt med Lindland gård 

om det passer å ha det der fra kl 19-21-30 

 


