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Bjødna-Tores Venner 

Referat fra årsmøtet 2010 

31. mars 2011 

Åpning av møtet: 

Årsmøtet 2010 i Bjødna-Tores Venner ble holdt i Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger 

den 31. mars 2011 fra kl 19:00. Møtet ble åpnet av Per Terje Haaland. 

Til stede: 27 medlemmer i Bjødna-Tores Venner 

Per Terje benyttet anledningen til å minnes det første årsmøtet i 2007 (Årsmøte 2006). Mange 

av de samme deltakerne som i dag, var også med den gang. Det ble mye snakk om det 

kommende slektsstevnet på årsmøtet i 2007, og mange av de ideene som ble forslått den gang, 

ble også siden realisert. 

Foredrag: 

Etter at Per Terje hadde ønsket velkommen, holdt Odd Jan Andersen et interessant foredrag 

om stier og veier over fjellet fra Frafjord og til nabobygdene. Foredraget hadde tittelen 

”Gamle fjellveier i Indre Gjesdal” og var med lysbilder. Odd Jan hadde over tid kartlagt 31 

hovedtraseer i områdene rundt bl.a. Dirdal, Gilja og Frafjord. I dette arbeidet hadde han bl.a. 

fått mye verdifull hjelp og informasjon fra Kåre Haaland i Bjødna-Tores Venner. Foredraget 

kan finnes som en artikkel på hjemmesiden til Gjesdal historie- og ættesogelag. Adressen er:  

http://rogaland-historie.no/lokallag/gjesdal-historie-og-ettesogelag/dirdal-og-indre-del 

Pause: 

Deretter var det pause med kaffe og kaker. 

 

Årsmøtet: 

Åpning av møtet, godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Per Terje ønsket velkommen til årsmøtet. Innkalling var sendt på E-mail og pr brev. Noen 

hadde imidlertid ikke fått noe av delene. Innkalling og dagsorden ble likevel enstemmig 

godkjent. 

Saksliste: 

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokoll 

Øyvind Magne Gilje ble valgt som møteleder.  

Per Jostein Haaland ble valgt som referent.  

Torfinn Haaland og Wenche Haaland ble valgt til å underskrive protokollen.  

http://rogaland-historie.no/lokallag/gjesdal-historie-og-ettesogelag/dirdal-og-indre-del
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2. Årsmelding 2010 

Øyvind M. Gilje leste opp årsmeldingen. Den var sendt ut på forhånd til alle medlemmene. 

Meldingen var på 6 punkter. 

Følgende punkt ble kommentert: 

Punkt 3 Styrets arbeid: Per Terje kunne opplyse om at det var funnet noen feil i slektsboka, 

men antallet var mindre enn fryktet. Det vil bli sendt ut rettinger til boka, inklusiv to bilder 

som må skiftes. Rettingene vil være påført lim slim at de kan enkelt limes inn på rett plass.  

Det var ingen kommentarer fra salen til noen av de andre punktene. 

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

3. Regnskap for 2010 – revisors beretning 

Kasserer Brit Håland gikk gjennom REKNESKAP 2010.  

Regnskapet var sendt ut på forhånd til alle medlemmene. Det var revidert av revisor Jorunn 

Karlsen Jonassen. 

 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

4. Bjødna-Tores Venner – hva nå? Diskusjon 

Per Terje innledet til diskusjon. Saksframlegg og det sittende styrets forslag til vedtak var 

sendt ut på forhånd til alle medlemmene.  

Per Terje viste først bilder og video fra det vellykkede slektsstevnet i 2010. Han kunne 

fortelle at den Gule hedleren har egen gjestebok og at plaketten til minne om Bjødna-Tore, nå 

snart vil bli satt opp ved Urbekk på Stølsveien. 

Per Terje mente at det var mange spennende prosjekter som gjenstår i fm arbeid med slekten 

etter Bjødna-Tore, men ingen på langt nær så store oppgaver som slektsstevnet i 2010. I 

fortsettelsen ser en imidlertid for seg at foreningen bl.a. kan arrangere møter, en årlig tur og 

feiring av Bjødna-Tores fødselsdag den 28. oktober. Det kunne også være aktuelt å gi støtte til 

medlemmenes eventuelle arbeid med å se nærmere på sine egne slektsgreiner og andre 

aktuelle oppgaver. Grenseoppgangen mot Gjesdal historie- og ættesogelag, måtte en 

imidlertid være seg bevisst.    

Forslag til vedtak: 

1. Foreningen Bjødna-Tores Venner videreføres. 

2. Medlemskap krever en aktiv innmelding og betaling av fastsatt kontingent 

3. Nettstedet Bjødna-Tores Venner opprettholdes 

4. Det nye styret i foreningen får i oppgave å stake ut en strategi for den videre drift av 

foreningen, og konkretisere denne strategien. 

5. Ny strategi bør foreligge før sommeren 2011. 
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Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

5. Endring av foreningens vedtekter. 

Styrets forslag til nye vedtekter var vedlagt innkallingen til årsmøtet. Øyvind Gilje gikk 

gjennom forslaget.   

Forslaget til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt (se vedlegg). 

6. Fastsettelse av kontingent. 

På grunn av foreningenes gode økonomi, var det foreslått å sette kontingenten for 2011 til kr 

100. 

Forslag til ny kontingent ble enstemmig vedtatt. 

7. Budsjett og arbeidsprogram for 2011. 

Kasserer Brit Håland gikk gjennom forslag til budsjett for 2011. Forslaget var sendt ut på 

forhånd til alle medlemmene (REKNESKAP 2010). 

 

Forslaget til budsjett og arbeidsprogram ble enstemmig vedtatt 

8. Valg 

Torbjørn Frafjord i valgkomitén la fram forslag til nytt styre. Alle på listen var blitt forespurt 

på forhånd og alle hadde sagt ja. 

Det nye styret ble enstemmig valgt. Styret er nå sammensatt slik: 

 

Styremedlemmer: 

Svein Håland (leder for 1 år) 

Morten Øvstebø (ikke på valg) 

Tone-Marit Haaland (for 1 år) 

Eivind Haaland (for 2 år) 

Per Jostein Haaland (for 2 år) 

 

Varamedlemmer: 

Reidar Frafjord (for 1 år) 

Mauritz Rossavik (for 1 år) 

Revisor: 

Brit Håland (for 2 år) 

Valgkomite: 

Einar Haaland (ikke på valg) 

Kjell Haaland (for 2 år) 

Kjell Haaland takket det avgåtte styret for den flotte jobben som de hadde gjort og rettet en 

spesiell takk til Per Terje Haaland.  
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9. Innmeldte saker 

Det var ingen innemeldte saker innen fristen.  

Det kom spørsmål fra salen om hvordan kontingenten skulle innbetales. Det ble opplyst om at 

det ville bli sendt ut fakturaer (giroer) for dette. 

Per Terje opplyste om at en kunne finne bilder fra slektsstevnet under følgende adresser: 

http://www.bjodna-tore.no/bjtore/galleri.swf 

http://www.flickr.com/photos/51169113@N06/ 

Møte ble hevet kl 21:30 

Stavanger 1. april 2011 

 

http://www.bjodna-tore.no/bjtore/galleri.swf
http://www.flickr.com/photos/51169113@N06/
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