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Bjødna-Tores venner 

 

Årsmelding 2011 
 

1.  

Bjødna-Tores Venner hadde forrige årsmøte i Statens hus, Stavanger, 31. 

mars 2011.  

 

2.  

Tillitsverv 

Styret:  

Svein Håland, Stavanger, leder 

Eivind Haaland, Frafjord, nestleder 

Morten Øvstebø, Sola, kasserer 

Tone-Marit Haaland, Figgjo, sekretær 

Per Jostein Haaland, Stavanger, nettansvarlig 

 

Varamedlemmer: 

Reidar Frafjord, Stavanger 

Mauritz Rossavik, Stavanger 

 

Revisor: 

Brit Håland, Klepp 

 

Valgkomité: 

Einar Haaland, Stavanger 

Kjell Haaland, Frafjord 

 

3. Styrets arbeid 

Siden forrige årsmøte har det vært tre styremøter. Første styremøte var et 

fellesmøte mellom det gamle og det nyvalgte styret. Styret har i 2011 hatt 

15 saker. 

 

Etter markeringen i 2010, har foreningen, naturlig nok, ikke hatt noen 

store arrangementer i 2011. Nedenfor gir en kort omtale av bl.a. ett 

arrangement og saker styret har drøftet. 

 

a. Fotturen til Gule Hedleren søndag 28, august 2011  

Turen var kunngjort gjennom e-post og brev til medlemmer som ikke 

har e-post. Det ble ikke lagt opp til påmelding på forhånd. Den 

aktuelle dagen var været svært dårlig. Bare tre personer møtte fram. I 
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tillegg var Per Kåre Haaland og Sigmund Gilje med som kjentfolk. 

Kort referat fra turen og noen bilder finnes på foreningens 

hjemmeside.  

 

b. Salg av bøker  

Bøker er til salgs hos Rogaland Historie- og Ættesogelag, Stavanger 

og på Forsand kulturkontor. Bøker kan også kjøpes på Håland. 

Foreningen har fortsatt ca. 300 bøker igjen. De fleste av disse er lagret 

hos Per Terje Haaland i Frafjord. 

 

c. Strategi  

I henhold til vedtak på årsmøtet i 2011 har styret drøftet spørsmålet 

om foreningens framtidige mål og strategi. I foreningens vedtekter 

heter det om mål at foreningen ”skal samle inn og formidle kunnskap 

om slektshistorie og kulturhistorie knyttet til Bjødna-Tores etterslekt”.  

 

Styret drøftet denne saken på møtet 26. september og fattet dette 

vedtaket bl.a. på bakgrunn av et notat fra leder.     

”Strategi: 

- Regelmessig oppdatering av internettsiden. 

- Årlige arrangementer, men at en tar påmelding for å lufte 

interessen. Bruke årsmøtet til for eksempel foredrag og lignende. 

Et fremtidig arrangement på Landa, kanskje søndag 28. oktober 

2012. Fremtidig byvandring i Stavanger der en oppsøker steder 

hvor etterkommere til Bjødna-Tore slo seg ned. 

- Styret er positiv til økonomisk støtte til slektningers arbeid med 

sine slektsgreiner. 

- Styret er positiv til ideen om å bygge opp kverna, men det er 

mange forhold som må sjekkes før en kan starte med dette 

arbeidet.” 

 

d. Ajourføring av slektsboka  

Per Terje Haaland hadde gitt et innspill til styret om saken, bl.a. om 

måter å organisere et framtidig innsamlingsarbeid på. Også dette 

ble drøftet 26. september. Styrets vedtak:  

”Styret var enige om at innspillet til Per Terje Haaland er veldig 

bra. Det ble nylig utført et formidabelt arbeid for å samle inn data 

til slektsboka og styret er positiv til å ajourføre opplysningene i 

slektsboka, slik som nyfødte, døde, giftermål og oppløste 

ekteskap/samboerforhold. Styret ser ikke for seg en kontinuerlig 

oppdatering av slektsboka, men heller at en tar en grundig oppgang 

om 5-10 år. Innsamlingsarbeidet kan da organiseres på den måten 

Per Terje Haaland har foreslått i sitt skriv.” 
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e. Foreningens nettsted 

Styret har vedtatt at det ikke gjøres noen store endringer nå, men at 

både styret og medlemmene oppfordres til aktivt å gjøre nettstedet 

”mer levende”. Referater fra styremøter og informasjon bl.a. om 

fotturen er lagt ut.  

 

4. Medlemmer 

Pr. 31. desember 2011 har foreningen ca. 290 betalende medlemmer. Ved 

forrige årsskifte var medlemstallet 373. Medlemskontingenten var i 2011 

kr. 100. Styret går inn for at denne kontingentsatsen opprettholdes for 

2012. 

 

5. Økonomi 

Foreningens økonomi er god. Se egen årsmøtesak. 

 

 

Stavanger 7. mars 2012 

 

 

Svein Håland         Eivind Haaland                Morten Øvstebø 

 

 

Tone-Marit Haaland   Per Jostein Haaland 

 

 

            

     


