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ÅRSMELDING BJØDNA-TORES VENNER 2013 

1. Årsmøte 
Årsmøte ble avholdt ble avholdt i Madlamark kirke mandag den 15. april 2013. 
Kåseri om Slettå-folket ved Per Terje Haaland og Reidar Frafjord 

 
2. Valg for året 2013. 

Leder:   Kjell Espedal - valgt for 1 år 
Nestleder:  Mauritz Rossavik – valgt for 1 år 
Kasserer:  Tone-Marit Haaland – valgt for 2 år 
Sekretær:  Tone Espedal – valgt for 1 år 
Styremedlem: John Kåre Haaland – valgt for 2 år 
Nettansvarlig: Per Jostein Haaland 
 
Varamedlem:  Terje Magnus Thorsen 
Revisor:  Brit Håland(har bedt seg fritatt) 
Valgkomite’:  Kjell Haaland                            

Per Jostein Haaland 
 

3. Styrets årsmelding og regnskap for 2012 ble godkjent. 
 

4. Styret har hatt 4 møter og har bl. a. behandlet disse sakene: 
- Fordeling av styreverv 
- Rettelser i slektsbok 
- Bildebokprosjekt 
- Aktuelle turforslag 
- Tur til Landa 
- Høstens program 
- Registrering i Brønnøysund 
- Ajourføring av adresselister 
- Ny revisor 
- Markering av 28. oktober – fødselsdag til  Bjødna-Tore 



 

BTV: Årsmelding BTV 2013 

- Støtte til bok om Slettå-folket. Opptrykk av 400 eks. BTV overtar 200 eks. av 
boka. 

- Barnebok om kjærlighetsstien 
 

5. Tur til Landa søndag 1. september – busstur med Kjell Håland 
- Det var krav om at det måtte være minst 20 deltakere 
- Det deltok 27 barn og voksne til Landa Park 
- Til tross for et ufyselig vær opplevde deltakerne en opplevelsesrik tur. 
- Andre turer: 
- Våren 2014 planlegges en tur til Øvre Espedal (starten på kjærlighetsstien) 
- Høsten 2014 er det tanker om en rundtur i Stavanger for å se på steder hvor 

etterkommere av BTV-slekta har slått seg ned. 
 

6. Medlemmer. I dag er det 147 medlemmer. 
 

7. Regnskap – Regnskapet oppgjort med et underskudd på kr. 1373. Underskuddet 
skyldes i stor grad turen til Landa hvor det var større utgifter enn innbetalinger for 
turen. Siden mange av deltakerne var barn som hadde redusert pris ble det mindre 
innbetalinger. Styret var innstilt på at turen skulle subsidieres. 

 
8. Oppsummering 

- Styret har lagt seg på et moderat aktivitetsnivå hvor en prioriterer arbeid med 
tema knyttet til slekta. Det kan se ut som om det kan bli to nye bøker i regi av 
BTV. Den ene handler om Slettå-folket (de som stammet fra husmannsplass i 
Frafjord) og kanskje en barnebok hvor en følger en ung gårdbruker som gikk 
kjærlighetsstien fra Espedalen til Frafjord for å finne seg hushjelp. 

- Det er fortsatt uavklart hvem som blir revisor og hvordan en skal registrere seg i 
Brønnøysund registeret. 

 
ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER 
I det vesentlige kommer styret i Bjødna-Tores Venner (BTV)til å arbeide med slektsstoff 
knyttet til personer/steder. I året som kommer vil det være stoff knyttet til Frafjord og 
Espedalen. I løpet av kommende år vil det bli produsert en bok om Slettå-folket. Per Terje 
Haaland og Reidar Frafjord arbeider med det bokprosjektet som BTV har støttet 
økonomisk.  
Det arbeides med en barnebok om kjærlighetsstien fra Espedalen til Håland.  
 
Det andre satsingsområdet er turer til aktuelle slektssteder. Styret ser for seg en tur til 
Forsand/Espedalen  på vårparten,  for å se på/hilse på steder/slektninger av BTV-slekta.  
Til høsten har styret planer om å besøke steder i Stavanger-området hvor folk fra 
Frafjord/Forsand/Espedalsområdet slo seg ned. Styret ser for seg en rundtur med buss.      
 

Stavanger i februar 2014. 
 
Kjell Espedal   Mauritz Rossavik   Tone-Marit Haaland   Tone Espedal    John Kåre Haaland 
(leder)              (nesteleder)             (kasserer)                       (sekretær)        (styremedlem) 
          


