
 

ÅRSMELDING 2018 

 

1. ÅRSMØTE 

 

Årsmøtet for 2017 ble avholdt i Strømvik kolonihager den 17. april 2018 kl. 18.00. 

 

 

2. VALG FOR ÅRET 2018 

 

Styreformann: Jan Kristian Hognestad (gjenvalg), valgt for ett år 

Styremedlem: Mauritz Rossavik (gjenvalg), valgt for ett år 

Styremedlem: Tone-Marit Haaland (ikke på valg) 

Styremedlem: Nina Hatleskog (gjenvalg), valgt for to år 

Styremedlem: Leif Rune Frafjord (gjenvalg), valgt for to år 

Varamedlem til styret: Kåre Haaland (gjenvalg), valgt for ett år 

Varamedlem til styret: Olav Balle (gjenvalg), valgt for ett år 

Revisor: Siv Jane Håland Moe (gjenvalg), valgt for ett år 

Valgkomite: Svein Håland og Per Terje Haaland gjenvalgt for ett år. 

Per Jostein Haaland fortsetter som webansvarlig. 

 

Når ett av styremedlemmene ble gjenvalgt kun for ett år, skjedde det for å oppnå bedre 

balanse i hvor mange som til enhver tid er på valg. Denne justeringen har som 

konsekvens at to styremedlemmer kommer på valg ved hvert årsmøte. 

Vararepresentantene har vært innkalt til styremøtene i 2018 og har deltatt aktivt i 

styrearbeidet. 

 

 

3. STYREMØTER 

 

Det har vært avholdt 4 styremøter: 15.1., 13.3., 07.8., og 18.10. I tillegg kommer noe 

planlegging som foregikk på e-post. Foruten løpende drift av foreningen (der vi dette 

året har ajourført opplysningene om oss i Brønnøysund-registeret), har møtene i stor 

grad vært viet planlagte prosjekter og turer. 

 



 

4. MEDLEMMER 

 

Det har vært 85 medlemmer av BTV i 2018. Dette er dessverre en markant nedgang 

fra året før. Styret mistenker imidlertid at folk rett og slett glemmer å betale, og at det 

følgelig kan være flere som i utgangspunktet kunne tenke seg å støtte foreningen. 

Derfor kan det være grunn til å utrede om det kan finnes bedre egnede metoder for 

innkreving av kontingent, for eksempel gjennom nettbank.  

 

 

5. OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2018 

 

2018 ble et noe mindre aktivt år enn det som har vært tilfelle de siste par årene. Det 

heftet en del usikkerhet rundt arrangementet vi hadde under planlegging på Øyren, et 

arrangement som også skulle inkludere guidet busstur gjennom dalen og fottur opp 

Snelldal. Resultatet ble at dette arrangementet ble avlyst, slik at foreningen ikke kom 

til å realisere noe hovedprosjekt i 2018. 

 

Den 21. mai ble det arrangert tur til Gule Hedleren, der hvor Tore møtte bjørnen i 

1850, med Tone-Marit Haaland som guide. Oppslutningen var liten, men turen ble 

likevel vellykket og gjennomført i fint vårvær. Offisielt var dette det eneste 

arrangementet vårt dette året. 

 

Styremøtene høsten 2018 hadde fokus på hovedprosjektet for 2019, som blir turdag til 

Mån med mulighet for overnatting. Videre ble det vedtatt å ta opp igjen tanken om 

Snelldal-tur, men da som eget dagsturprosjekt i 2019. 

 

I 2018 ble det også innkjøpt en harddisk som skal være foreningens «hukommelse». 

Alle relevante dokumenter lagres her, og disken skal også fungere som bildearkiv. 

Styret oppfordrer alle som har interessant materiale, om å ta kontakt. Dette kan være 

både gammelt og nytt: bilder fra foreningens arrangementer og historisk materiale. 

 

 

 

6. ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER 

 

Mån-turen, der vi også planlegger et lite kulturprogram, og Snelldal-turen blir de 
mest konkrete oppgavene framover.  
 
 
 

Stavanger i mars 2019, 
 
Jan Kristian Hognestad (styreleder), Mauritz Rossavik, Tone-Marit Haaland, Nina Hatleskog 
og Leif Rune Frafjord (styremedlemmer) 
 
 


