
REFERAT - styremøte Vestre Agder 
bygdekvinnelag (Distriktsstyre) 

Styremøte i Vest-Agder 
bygdekvinnelag  

Møtedato 22.6.2020  
Møtetid  16.00-18.00  

 
Felles middag kl. 18.00  
Møtested Rosfjord Strandhotell  

Deltakere: Anne-Lill F. Roland, Karen Torhild Wrånes, Ellen Ubostad Haaland, 
Anne Gunn Sandsmark, Walborg Njerve Lohne, Aud Birkeland (1.vara).  

Ikke til stede: Karl Petter Vintland, Agder Bondelag.  

Sak 1/20 Konstituering av styret  
Leder:  
Walborg Njerve Lohne  
 
Nestleder og kasserer:  
Anne-Lill Fjell Roland  
 
Sekretær:  
Ellen Ubostad Haaland:  
 
Styremedlem:  
Karen Torhild Wrånes  
Anne Gunn Sandsmark 
 
Agder Bondelag:  
Karl Petter Vintland  
 
 1.varamedlem: 
Aud Birkeland  

Sak 2/20 Studieleder for Vest-Agder 
bygdekvinnelag  

Grethe Ruud Åtland  
 
Styret ønsker, å i samarbeid med Grethe, se på 
organisering, rutiner og mål for å få opp kursaktiviteten 
i de lokale lagene.  



Sak 3/20 Utfylling og innsendelse av ny registrering til 
Brønnøysundregisteret  

Sekretæren følger opp og sender inn melding til 
Norges Bygdekvinnelag og gjør endringer i 
Brønnøysundregisteret.. – Registreringen skal 
være gjort til neste møte.  

Sak 4/20 
Prokura  

Leder Walborg Njerve Lohne og nestleder Anne-Lill Fjell Roland gis fullmakt til hver 
for seg å opptre på vegne av Vest-Agder bygdekvinnelag og disponere over lagets 
kontoer.  
Fullmakten faller bort straks vervet som leder og nestleder opphører.  

Sak 5/20 Evaluering av årsmøte på telefon 26.05.2020 og gjennomgang av 
protokollen  

Fylkeslaget er tilfreds med årsmøte. Koronapandemien gjorde at det ikke var mulig 
å avholde planlagt årsmøte i Åseral. Vi ser frem til neste års møte i Åseral 
13. mars 2021.  

 

Sak 6/20 Test og opplæring – digitale 
møter  

Vi fikk testet tilgang til Zoom. Ca. hvert andre møte vil bli holdt 
digitalt (se årshjul). 

Sak 7/20 Årshjul for høst 2020 og vår 
2021.  

Utkast til årshjul fulgte vedlagt med møteinnkallingen. Inneholder møteplan 
for fylkesstyret, tidspunkter for kurshelg for lokalstyrene, Inspirasjonshelg og 
fylkesårsmøte.  

Årshjul for høst 2020 og vår 2021 godkjennes. Oppdatert årshjul følger 
vedlagt. Årshjulet oppdateres fortløpende. 

Sak 8/20 Forslag til NBK om årets 
bygdekvinnelag  

Vi oppfordrer de lokale lagene til å sende inn forslag/argumentasjon til tittelen om 
«årets bygdekvinnelag». De enkelte lokallag må selv passe på fristene.  

 



Sak 9/20 Utvalg for å se på sammenslåing av Vest- og Aust-Agder 
bygdekvinnelag til Agder Bygdekvinnelag – sak fra årsmøte  

Se årsmøtesak. Etter forslag fra fylkesstyret vedtok fylkesårsmøte at styret utpeker 
to medlemmer til et utvalg sammen med Aust-Agder bygdekvinnelag med mandat 
om å vurdere sammenslåing.  

Vedtak: Ann-Lill Roland og Ellen Ubostad Haaland blir med i arbeidsgruppa fra 
Vest-Agder. 

Sak 10/20 Medlemskontingenten – sak fra 
årsmøte  

Se årsmøtesak. Etter forslag fra Sira bygdekvinnelag vedtok fylkesårsmøte å sende 
en sak på medlemskontingenten til neste Landsmøte i 2022. På fylkesledermøte 
11.6.2020 opplyste fylkeslederne i både Nordland og Buskerud at de hadde 
tilsvarende vedtak/ønske. Anne-Lill mener saken også var oppe på fylkesårsmøte i 
Akershus.  

Det utnevnes et utvalg på tre medlemmer, en fra fylkesstyret og to fra 
lokallagene, som gis mandat til å arbeide videre med saken.  
 
Mandat: Det er ønske om at det blir sett på økonomien nasjonalt og hvordan 
denne blir benyttet, samt tilbakebetaling til lokallagene. Hva medfører dette når 
det gjelder rekruttering og mulighet til å beholde medlemmene? 
 
Medlemmer arbeidsgruppa: Elisabeth Birkeland (Sira), Anne Gunn Sandsmark 
(VAF og Sira) Aud Birkeland (VAF og Sira).  

INFORMASJON:
  

- Digitalt møte med fylkeslederne 11.6.2020. Walborg deltok. - 
Fylkesledersamling 26. og 27. september, sted ikke bestemt -  
 
Orientering fra digitalt Landsmøte der Walborg, Anne-Lill og Karen Torhild 
deltok.  

 


