ÅRSMELDING 2017
1.

ÅRSMØTE

Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Sjøfartsmuseet på Strandkaien 4. april 2017 kl.
18.00.

2.

VALG FOR ÅRET 2017

Styreformann: Jan Kristian Hognestad (gjenvalg), valgt for 1 år
Styremedlem: Mauritz Rossavik (ikke på valg)
Styremedlem: Tone-Marit Haaland (gjenvalg), valgt for 2 år
Styremedlem: Nina Hatleskog (ikke på valg)
Styremedlem: Leif Rune Frafjord (ikke på valg)
Varamedlem til styret: Kåre Haaland (gjenvalg), valgt for ett år
Varamedlem til styret: Olav Balle (gjenvalgt), valgt for ett år
Revisor: Siv Jane Håland (gjenvalg), valgt for ett år
Valgkomite: Svein Håland og Per Terje Haaland gjenvalgt for ett år.
Per Jostein Haaland fortsetter som webansvarlig.
Vararepresentantene har vært innkalt til styremøtene i 2017 og har deltatt aktivt i
styrearbeidet.

3.

STYREMØTER

Det har vært avholdt 6 styremøter: 10.1., 20.2., 6.6., 14.8., 16.10. og 14.11.
Siden foreningens aktivitet er konsentrert om de årlige hovedprosjektene, er det gjerne
slik at møtene i første halvår gjelder årets forestående prosjekt, mens annet halvår mer
er viet avgjørelse om og forberedelse av neste års hovedprosjekt. Av denne grunn er
møteaktiviteten størst i perioden januar-august, for det er i denne perioden mesteparten
av arbeidet med årets prosjekt ligger.

4.

MEDLEMMER

Det har vært 102 medlemmer av BTV i 2017.

5.

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2017

Kjell Espedal utga i 2017 boka Med fortida inn i framtida, som hadde utgangspunkt i
virksomheten til Gudtorm Mikkelson. Dette er et prosjekt som helt klart faller
innenfor virksomhetsprofilen til BTV, og det ble bevilget støtte til bokutgivelsen med
5000 kroner.
Foruten den løpende driften av foreningen, har styrearbeidet som vanlig vært
konsentrert om hovedprosjektene. Prosjektet i 2017 kan ses som en parallell til
«Prosjekt Kjærlighetsstien» i 2016 ved at vi også dette året fokuserte på ferdsel, men
denne gangen på fjorden snarere enn på fjellet. Dato for gjennomføringen var 27.
august, og da leide vi M/S Riskafjord II som tok oss tur-retur Stavanger-Frafjord etter
den gamle fjordabåt-ruta, som vi altså gjenåpnet for en dag med veteranskip..
Vi startet fra Steinkarkaien og hadde stopp underveis ved kaiene på Bersagel og Høle.
Begge steder var det programinnslag: På Bersagel kai samarbeidet vi med den lokale
velforeningen som hadde lagt et større arrangement til kaien den dagen. Det var derfor
en stor folkemengde som tok imot Riskafjord II, og vi kan vel si at deres arrangement
var en begivenhet for oss, og Riskafjords ankomst var en begivenhet for dem. Både
der og på Høle kai var det utstilt eldre kjøretøyer, og i samarbeid med Høle
Kultursogelag var det et artig opptrinn på Høle kai med kvinner i tidsriktige kostymer
som også bød på fin sang. Noen av kultursogelagets medlemmer ble med på turen
videre innover. Vel framme i Frafjord hadde vi et kulturarrangement på den
nyrestaurerte kaien med god oppslutning fra dalens befolkning. Det var taler, salg av
mat og meget vellykket mini-konsert ved to medlemmer av Tony & the Swing Blues,
Alf Carlsen og Tore Haugland. Deretter var det retur til Stavanger.
Turen hadde rundt 70 deltakere, et antall som komfortabelt får plass om bord på
Riskafjord II. 2017 var året nesten uten sommervær, men den 27. august viste seg å bli
en av sommerens aller fineste dager, med strålende sol hele dagen og folk som koste
seg på dekk. Vi i styret ser på dette som et svært vellykket arrangement; en konklusjon
vi tror vi deler med turdeltakerne. Og til tross for at BTV subsidierte billettene, brukte
vi ikke mer enn rundt 9000 kroner på hele prosjektet. Det var det verdt!
BTV har også en tradisjon for å produsere skriftlig materiale, og til fjordaturen hadde
Per Terje Haaland laget et hefte som vi fikk trykket opp: Fjordabådane på Høgsfjord
1866-1965. Turdeltakerne fikk gratiseksemplar av denne publikasjonen om bord på
Riskafjord.

6.

ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER

Arbeidet med hovedprosjektene er såpass tidkrevende at styret ikke tar mål av seg til å
ha et høyt aktivitetsnivå ut over dette. Høsten 2017 begynte vi å tenke på et nytt
prosjekt i form av et arrangement som i sin helhet skal foregå i Frafjord.
Stavanger i mars 2018,
Jan Kristian Hognestad (styreleder), Mauritz Rossavik, Tone-Marit Haaland, Nina Hatleskog
og Leif Rune Frafjord (styremedlemmer)

