
Bjødna-Tores Venner 

Referat fra årsmøtet 2017 

Møtet ble avholdt den 17. april 2018 fra kl.18.00 -19.30 i Strømvikveien 1 i Stavanger 

12 medlemmer møtte på årsmøtet. 

Jan Kristian Hognestad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste - Godkjent. 

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. Jan Kristian Hognestad ble 
møteleder,Kåre Haaland ble referent og Per Jostein Haaland og Sigve Haaland ble valgt til å 
underskrive protokollen. 

Sak 3: Årsmelding 2017. Møteleder gikk gjennom årsmeldingen for 2017. Arsmeldingen ble 
godkjent 

Sak 4: Regnskap 2017. Tone-Marit Haaland gikk gjennom regnskapet. Regnskapet ble godkjent 

Sak 5: Valg av leder, styremedlemmer, vararepresentanter, revisor og valgkomite v/ Per Te~e 
Haaland. 
Innstilling fra Valgkomiteen: 

Styreformann: Jan Kristian Hognestad (gjenvalg for ett år) 

Styremedlem: Mauritz Rossavik (gjenvalg valgt for to år) 

Styremedlem: Tone-Marit Haaland (ikke på valg) 

Styremedlem: Nina Hatleskog (gjenvalg for to år) 

Styremedlem: Leif Rune Frafjord (gjenvalg for to år) 

Varamedlemmer: Kåre Haaland og Olav Balle (begge gjenvalg for ett år) 

Revisor: Siv Jane Håland Moe (gjenvalg for ett år) 
Valgkomite: Per Terje Haaland og Svein Håland (gjenvalg valgt for ett år) 

Per Jostein Haaland fortsetter som web-ansvarlig 

Nytt styre ble godkjent iht innstilling fra valgkomiteen med unntak av Mauritz Rossavik som 
ble gjenvalgt som styremedlem for ett år. Denne endringen ble gjort for å oppnå at to 
styremedlemmer kommer på valg hvert år. 

Sak 6: Orientering om arbeidet i foreningen og om årets hovedprosjekt et arrangement i 
Frafjord 19. august ved Jan Kristian Hognestad og Kåre Haaland. 

Sak 7: Eventuelt. Per Terje Haaland uttrykte ønske om at styret la til rette for en tur til under den 
Gule Hedleren.( Stedet hvor Bjødna Tore ble tatt av bjørnen). 

l pausen ble det servert nydelig blomkålsuppe og deretter kaffe og kake. 

Etter årsmøtet holdt Per Terje Haaland et meget interessant og personlig engasjert kåseri 
med lysbilder om «Løene i lia og andre kulturspor» på Håland i Frafjord. 

Styret takket Strømvik kolonihager for at vi fikk bruke klubbhuset til årsmøtet. Dette var et bra 
sted å være. 

Stavanger 17.04.2018 0 ~ , 
Referent: Kåre Haa11%W4 rft ~,_,;v,n 

Riktig protokoll bekreftes: 

Per JoJ•7ik/4~{ Sigve Haaland 


