
                        ÅRSMØTE                               
                             BJØDNA-TORES VENNER

Det innkalles med dette til årsmøte 2022 i Bjødna-Tores Venner.
Sted: Strømvik kolonihager, Strømvikveien 1 i Stavanger
Tidspunkt: Torsdag 7. april kl. 1800.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokoll
3. Årsmelding 2021 (se vedlegg)
4. Regnskap for 2021 (se vedlegg)
5. Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter til styret, revisor og valgkomité,  
        (se vedlegg).
6. Prosjekt ny kvedn på Håland
7. Ny nettside – orientering og demonstrasjon
8. Eventuelt

Prima bevertning. 

NB. Porten inn til Strømvik kolonihager stenges kl 1800. Du bør derfor være ute i 
god tid ! Ring 936 03 490 om du likevel skulle komme litt seint.

Usikker på veien ? Sjekk denne lenken : https://kart.1881.no/?r=F3644997

Velkommen til årsmøtet !

Per Terje Haaland



 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2021 

 
Årsmøte 
På grunn av corona-pandemien kunne det heller ikke i 2021 avholdes et fysisk årsmøte. 
Etter at medlemmene hadde akseptert at årsmøte ble avviklet digitalt, ble 
årsmøtedokumentene sendt ut. Det kom ikke inn spørsmål eller innvendinger til styrets 
forslag. Det gjaldt årsmelding, regnskap og budsjett samt valgkomiteens innstilling. Styret 
konstaterte da at årsmøtet var avviklet på lovlig måte og at utsendte forslag ble enstemmig 
vedtatt. Medlemmene ble orientert om dette i e-post/brev 5. mai 2021.  

 

Styret 

Styret for 2021 har bestått av  
 
Styreleder: Per Terje Haaland  
Styremedlem: Dag Vaaland  
Styremedlem: Tone Marit Haaland  
Styremedlem: Nina Hatleskog  
Styremedlem Leif Rune Frafjord 
Varamedlem til styret: Kåre Haaland 
Varamedlem til styret: Olav Balle  
Revisor: Siv Jane Håland  
Valgkomité: Svein Håland og Jan Kristian Hognestad 
Vararepresentantene har vært innkalt og har deltatt aktivt i styrearbeidet 
 
Per Jostein Haaland har vært web-ansvarlig.  
 
 

 

 



Medlemmer 

Bjødna-Tores Venner hadde ved utgangen av 2021 76 medlemmer.  

Foreningens Facebook-gruppe har nå 276 medlemmer.  

 

Styremøter 

Det er avholdt tre styremøter i 2021, 11. mars, 27. mai og 11. november.  

Alle styrereferater legges ut på nettsiden under fane 'Bjødna-Tores Venner'.  

 

Arbeidsåret 2021 

Usikkerhet knyttet til corona-epidemien  gjorde at styret avlyste det lenge planlagte 
familiearrangementet i Frafjord. Dette skulle ha vært arrangert i 2020 som en 10-
årsmarkering av slektsstevnet i 2010.  

En noe lettere pandemi-situasjon om sommeren gjorde at vi fant det tilrådelig å 
gjennomføre et mindre, men spennende prosjekt lørdag 21. august: Utbedring av den gamle 
ferdaveien gjennom Snelldalen. Mye godt steinarbeid ble gjort og traséen er nå satt i rimelig 
bra stand. Godt vær, god arbeidsmoral og god mat gjorde dette til et hyggelig fellesprosjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På foreningens nettside ble det publisert 11 oppslag/artikler i 2021.  

 

  
Rydding etter et ras for noen år siden.                          Veien gjennom Snelldalen er utbedret ! 



Foreningens nettside – www.Bjodna-Tore.no – ble utviklet i 2006 av Sindre Haaland. Dette 
nettstedet har vært svært viktig for foreningen og har fungert godt i snart 18 år ! Styret 
ønsker nå å lage en mer moderne nettside med et enklere brukergrensesnitt. Vi har derfor 
engasjert Aslak Frafjord Skailand til jobben. Den gamle nettsiden blir tilgjengelig inntil 
videre. De viktigste dokumentene på den gamle nettsiden blir overført til den nye.  

 

Økonomi  

Foreningens økonomi er god. Det har ikke vært noen store utgifter i 2021. Den største 
inntektsposten var innbetalt medlemskontingent. Beholdningen pr. 31.12.2021 var  
kr. 88 521,23. Det vises til vedlagt regnskap.  

 

Arbeidsoppgaver framover 

Fremdeles er det en viss usikkerhet i forhold til corona, men forhåpentligvis blir 
smittetrykket mindre utover vår og sommer.  

• Det pågående arbeidet med ny nettside vil forhåpentligvis være sluttført før 
sommeren 2022. Du kan følge med på prosessen på www.bjodnatore.no.  

• Styret har jobbet mye med prosjektet 'Ny kvedn i Norddalsånå'. Vi er enda ikke helt 
sikre på om planene lar seg gjennomføre. Det er mange formaliteter som må ordnes. 
Bl.a. trengs en dispensasjon fra Plan- og bygningsloven fra Gjesdal kommune og 
aksept fra NVE for å ta ut vann for å drive kvernkallen. Disse prosessene tar tid og vi 
tror kanskje at bygging av kvernhus ikke blir før i 2023.  

• Vi planlegger å rydde og merke den gamle stien mellom Håland og Eikeskog. 
Dato: Lørdag 28. mai 2022. 

• Heldagstur fra Hunnedalen (Østabøstølen) gjennom Brådlandsdalen til Brådland i 
Frafjord. Dette er en relativt lett, men lang tur (ca 14 km). Flott tur med mange 
kulturminner!  
Dato: Lørdag 13. august 2022. 
 

 

 
Stavanger i februar 2022 

 

For styret 

 

Per Terje Haaland 

 

http://www.bjodna-tore.no/
http://www.bjodnatore.no/




Bjødna -Tores Venner

Valgkomiteen


Til styret, Bjødna - Tores Venner


Valgkomiteen har dette forslaget til valg til styret, årsmøtet 2022:


Styreleder: Per Terje Haaland, gjenvelges for ett år.

Styremedlem: Nina Hatleskog, gjenvelges for to år.

Styremedlem: Leif Rune Frafjord, gjenvelges for to år

Styremedlem Dag Vaaland, ikke på valg

Styremedlem Tone-Marit Haaland, ikke på valg


Vararepresentanter: Kåre Haaland og Olav Balle, gjenvelges for ett år. 


Revisor: Siv Jane Håland Mo, gjenvelges for ett år.


Valgkomite: Svein Håland og Jan Kristian Hognestad er villige til å ta ett år til.


Alle som er foreslått gjenvalgt er forespurt og har sagt seg villig.


Stavanger/Egersund 1. mars 2022


Svein Håland

Jan Kristian Hognestad
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