ÅRSMELDING 2016
1. Årsmøte:
Årsmøtet for 2015 ble avholdt ble avholdt på Sjøfartsmuseet på Strandkaien 14. april
2016 kl. 18.00
2. Valg for året 2016:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jan Kristian Hognestad – valgt for 1 år
Mauritz Rossavik – valgt for 2 år
Tone-Marit Haaland – ikke på valg
Nina Hatleskog – valgt for 2 år
Leif Rune Frafjord – valgt for 2 år

Varamedlemmer:

Kåre Haaland – valgt for 1 år
Olav Balle – valgt for 1 år

Revisor:

Siv Jane Håland Mo – valgt for 1 år

Valgkomité:

Per Terje Haaland
Svein Håland

Nettansvarlig:

Per Jostein Haaland

Vararepresentantene har vært innkalt til styremøtene i 2016.

3. Styret har hatt 3 møter og har bl. a. behandlet disse sakene:
- Fordeling av styreverv
- Møteplan for styret
- Prosjekt Kjærlighetsstien
- Nytt hovedprosjekt: fjordatur
- Andre aktiviteter
- Tur til apatittgruvene i Forsand

4. Medlemmer.
I dag er det 92 medlemmer. Nok en gang må vi notere en nedgang fra forrige
årsmelding, der medlemstallet ble oppgitt til 101.
5. Oppsummering av arbeidsåret 2016:
Foruten den løpende drift av foreningen, har styrearbeidet vært konsentrert om
hovedprosjektene. Styret har prøvd å etterleve endringen som ble gjort i vedtektene
på årsmøtet for 2014, som innebar at BTV ikke bare skulle være opptatt av
slektshistorien i snever forstand, men også «generelt slekts- og kulturhistorie knyttet
til indre bygder i Forsand og Gjesdal». Dette har vi valgt å gjøre ved å satse på ett
stort hovedprosjekt hver år. Disse er såpass arbeidskrevende at det beslaglegger
mesteparten av kapasiteten som styret i BTV har.
I 2016 var det prosjekt Kjærlighetsstien som sto i sentrum: rydding av stien
over fjellet, samarbeid med Stavanger Turistforening om turarrangementet og
gjennomføring av gjenåpningsturen den 28. august. Turen var markedsført både
internt i BTV, i Turistforeningens sesongprogram og gjennom NRK, og den samlet
rundt 60 deltakere. Styrets vurdering er at dette prosjektet var meget vellykket.
I samband med prosjektet ga styret økonomisk støtte til en brosjyre om
ferdselen over fjellet i eldre og nyere tid som ble utarbeidet av Reidar Frafjord og Per
Terje Haaland. Dette resulterte i en fin trykksak som ble trykt i 400 eksemplarer og
blant annet delt ut til turdeltakerne den 28. august.
Umiddelbart etter at prosjekt Kjærlighetsstien var fullført, tok styret fatt på
arbeidet med neste hovedprosjekt. Nå var ferdselen over fjellet behørig markert, og
da var det naturlig å velge ferdsel på sjøen som neste satsingsområde.
6. Arbeidsoppgaver framover:
Hovedtyngden av innsatsen kommer til å ligge på neste hovedprosjekt. Vi tar sikte på
å leie «Riskafjord» og invitere folk til å gjenoppleve den gamle båtruten mellom
Stavanger og Frafjord. På veien vil vi gjøre flere stopp på de gamle kaiene, vi vil
underveis fortelle om ferdselen på fjordene og vi vil avslutte dagen med et
arrangement på den nyrestaurerte Frafjord kai.
Stavanger i mars 2017,
Jan Kristian Hognestad (styreleder), Mauritz Rossavik, Tone-Marit Haaland, Nina Hatleskog
og Leif Rune Frafjord (styremedlemmer)

