
 

ÅRSMELDING 2019 

 

1. ÅRSMØTE 

 

Årsmøtet for 2018 ble avholdt i Strømvik kolonihager den 9. april 2019 kl. 18.00. 

 

 

2. VALG FOR ÅRET 2019 

 

Styreformann: Jan Kristian Hognestad, gjenvalgt for 1 år 

Styremedlem: Dag Vaaland (ny), valgt for 2 år 

Styremedlem: Tone-Marit Haaland, gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem: Nina Hatleskog, ikke på valg 

Styremedlem: Leif Rune Frafjord, ikke på valg 

Varamedlem til styret: Kåre Haaland, gjenvalgt for 1 år 

Varamedlem til styret: Olav Balle, gjenvalgt for 1 år 

Revisor: Siv Jane Håland, gjenvalgt for 1 år 

Valgkomite: Svein Håland og Per Terje Haaland, gjenvalgt for 1 år. 

Per Jostein Haaland fortsetter som webansvarlig. 

 

Vararepresentantene har vært innkalt til styremøtene i 2019 og har deltatt aktivt i 

styrearbeidet. 

 

 

3. STYREMØTER 

 

Det har vært avholdt 4 styremøter: 14.1., 4.3., 15.5. og 16.10. I tillegg kommer noe 

planlegging som foregikk på e-post. Foruten løpende drift av foreningen har møtene i 

stor grad vært viet planlagte prosjekter og turer. 

 

 

 

 

 



 

4. MEDLEMMER 

 

Det har vært 74 medlemmer av BTV i 2019. Dette representerer dessverre nok en gang 

nedgang fra året før.  

 

 

5. OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2019 

 

Etter at BTV ikke hadde noe større turprosjekt i 2018, var aktiviteten i 2019 mer som 

normalt for laget. Vi arrangerte en vårtur til Snelldal i Frafjord den 19. mai med fint 

vær, god oppslutning og Sturle Haaland som guide. Absolutt et vellykket arrangement. 

Årets hovedprosjekt var tur til Mån den 24. og 25. august. Med Eivind Haaland som 

guide gikk vi i strålende vær opp den «historiske» ruta til Mån på Eikeskog-sida. Vel 

framme fikk de rundt 30 deltakerne et lite kulturprogram med innslag av Eivind 

Haaland, Jan Kristian Hognestad og flott musikalsk underholdning gjennom en liten 

utendørskonsert med Sverre Kvam og Alf Carlsen. Tilbudet om overnatting var det 

dessverre færre som benyttet seg av, men en engere krets hadde en svært hyggelig 

kveld sammen i det flotte anlegget på Mån. 

 

 

 

6. ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER 

 

I 2020 ville vi at hovedarrangementet skulle bli mer slektsorientert enn tilfellet har 
vært de seinere årene. Dette er fordi det er 10 år siden det store slektsstevnet på 
Håland. Vi bestemte derfor at vi ville satse på et dagsarrangement i Frafjord i juni. 
Slik situasjonen er når årsmøtet avholdes, må vi dessverre konstatere at vi ikke kan 
gjennomføre dette. Vi må se situasjonen an og komme tilbake til saken.  
 
 
 

Stavanger i april 2020, 
 
Jan Kristian Hognestad (styreleder), Tone-Marit Haaland, Nina Hatleskog, Dag Vaaland og 
Leif Rune Frafjord (styremedlemmer) 
 
 


