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ÅRSMELDING BJØDNA-TORES VENNER 2014 

1. Årsmøte 
Årsmøte ble avholdt ble avholdt i Hinnasenteret  den 10. april. Det ble orientert om 
to bøker som Bjødna-Tores Venner har vært delakltig i. Det var: 

 Slettå-folket som er skrevet av Reidar Frafjord og Per Terje Haaland 

 På jakt etter kjærleiken skrevet av Kjell Espedal (om kjærlighetsstien) 
 

2. Valg for året 2014. 
Leder:   Kjell Espedal - valgt for 1 år 
Nestleder:  Mauritz Rossavik – valgt for 2 år 
Kasserer:  Tone-Marit Haaland – ikke på valg 
Sekretær:  Tone Espedal – valgt for 2 år 
Styremedlem: John Kåre Haaland – ikke på valg 
 
Varamedlem:  Bjørg Tove Haaland  - valgt for 1 år 
    Svein Olav Haaland – valgt for 1 år 
 
Revisor:  Siv Jane Håland Mo – valgt for 1 år 
 
Valgkomite’:  Per Terje Haaland 
  Kåre Haaland                            
 
Nettansvarlig: Per Jostein Haaland 

 
 

3. Styrets årsmelding og regnskap for 2013 ble godkjent med tilføyelse av at 
vararepresentant burde bli innkalt til styremøter 
 

4. Styret har hatt 4 møter og har bl. a. behandlet disse sakene: 
- Fordeling av styreverv 
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- Rettelser i slektsbok 
- Bildebokprosjekt 
- Aktuelle turforslag 
- Tur til Frafjord 
- Høstens program 
- Ajourføring av slektslister 
- Markering av 28. oktober – fødselsdag til Bjødna-Tore 
- Fordeling/spredning av boka om Slettåfolket 
- Fordeling og spredning av barneboka: På jakt etter kjærleiken 
- Oppdatering/endringer i slektsboka 
- Endring av vedtekter 
-  

5. Medlemmer. I dag er det 119 medlemmer. 
 

6. Regnskap – se egen rapport 
 

7. Oppsummering 
Styret har lagt seg på et moderat aktivitetsnivå hvor en har prioriterer arbeid med 
tema knyttet til slekta. Det ble to nye bøker i regi av BTV. Den ene handler om 
Slettå-folket (de som stammet fra husmannsplass i Frafjord) og en barnebok hvor 
en følger en ung gårdbruker som gikk kjærlighetsstien fra Espedalen til Frafjord for 
å finne seg tjenestejente.  
- På sist årsmøte kom det et ønske om å innkalle vararepresentanter til styret. 

 
ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER 
I det vesentlige kommer styret i Bjødna-Tores Venner (BTV)til å arbeide med slektsstoff 
knyttet til personer/steder. Det blir framlagt forslag til endring av formålsparagrafen i 
vedtektene. Det nye er at en skal formidle kunnskap om Bjødna-Tores etterslekt samt 
slekts- og kulturhistorie knytta til de indre bygder i Forsand og Gjesdal.  
 
Det andre satsingsområdet er turer til aktuelle slektssteder. Styret forsøkte å arrangere en 
tur til Forsand/Espedalen på vårparten, for å studere steder i Espedalen og hilse på 
slektninger av BTV-slekta. Turen ble avlyst pga for liten oppslutning (bare 7 påmeldte). 
Til våren er det forslag om en guidet tur i Dirdal og Frafjord-området. 
I tillegg skal en arbeide med markedsføring av både slektsboka, boka om Slettå-folket og 
boka om  kjærlighetsstien. 
Styret vil og vurdere om en skal arbeide med kulturhistoriske tema knyttet til dalførene 
Dirdalsdalen, Frafjord-dalen og Espedalen. 

Stavanger i februar 2015. 
 
Kjell Espedal   Mauritz Rossavik   Tone-Marit Haaland   Tone Espedal    John Kåre Haaland 
  (leder)              (nestleder)             (kasserer)                       (sekretær)        (styremedlem) 
 
          


