Bjødna-Tores Venner
Referat fra styremøte 19. juni 2013
Møtested:
Styremøtet ble holdt på Byrkjedalstunet den 19. juni fra kl 18:45.
Til stede: Styreleder Kjell Espedal og styremedlemmene John Kåre Haaland, Mauritz
Rossavik og Tone Marit Haaland. Tone Espedal var forhindret i å møte. I tillegg møtte Per
Terje Haaland og nettansvarlig Per Jostein Haaland.
Saksliste:
Sak 07/13: Godkjenning av referat fra styremøte 30. april 2013
Referatet ble godkjent, men Per Terje hadde en kommentar til sak 03/13: Han kunne opplyse
om at eventuelle klisterlapper med korrigeringer til slektsboka, teknisk sett kunne lages med
samme skriftstype som i slektsboka. Hvis dette skal gjøres, må en imidlertid gjøre et utvalg
hvor direkte feil prioriteres.
Beslutning: Per Terje skulle ha et møte med en representant fra Omega Trykk neste dag og
skulle lufte ideen der. Han kommer derfor tilbake til saken i fm neste styremøte.
Sak 08/13: Tur til Landa – kostnader
Noen av medlemmene i styret hadde tidligere kommentert at deltakeravgiften i fm den
planlagte turen med Bjødna-Tores Venner til Landa søndag 1. september, var noe høye.
Det ble derfor besluttet at prisen skulle være noe mer nyansert.
Beslutning: Deltakeravgiften ble satt til kr 500 for medlemmer, kr 250 for ledsager og kr 100
for barn under 16 år. Småbarn under 5 år skulle kunne være med gratis.
Sak 09/13: Brev fra Per Terje Haaland om bildebok/bildebøker
På årsmøtet i Bjødna-Tores Venner 15. april 2013 ble Per Terje Haaland bedt om å sende et
notat til styret med redegjørelse om det lar seg gjøre å lage en bildebok med tilknytning til
Bjødna-Tore slekta. På årsmøtet ble det pekt på at en slik bok kan ha ulike fokus og
vinklinger. Til styremøtet hadde derfor Per Terje på forhånd sendt over noen generelle
synspunkt og fire alternative tilnærminger.
Alternativ 1: Bilder knyttet direkte til etterkommere av Tore Toresen Haaland (Bjødna-Tore).
Bildene kan ordnes etter slektsgreinene, men ikke nødvendigvis.
Alternativ 2: Bilder fra Frafjord. Alle typer bilder fra hele dalen, ordna etter gårdene Fed,
Mån, Håland, Frafjord etc.
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Alternativ 3: Som ovenfor, men omfatter bare gårdene oppe-i-dalen, dvs. fra Fed til
Kommedal.
Alternativ 4: Utvalgte Høgsfjordbilder.
De ulike alternative ble diskutert, og styret viste mest interesse for alternativene 2 og 4.
Beslutning: Før en tar en endelig avgjørelse i saken, ble Per Terje bedt om sende over til
styret en skisse med forslag til innholdsfortegnelse, hva som trengs av bildemateriale og andre
ideer.
Sak 10/13: Høstens program
Det ble diskutert noen forslag til program og eventuelle turer for høsten 2013 eller senere. Her
er et par av forslagene:


Tur til Engelshuset i Frafjord med omvisning/bespising



Tur til nabodalen (Espedalen) for å treffe etterkommere etter Bødna-Tores Venner –
de som gikk kjærlighetsstien. Samling i skolehuset fra ca 1900 som i sin tid ble flyttet
fra nedre Frafjord til Espedalen

Beslutning: En kommer tilbake til denne saken på neste styremøte.
Sak 11/13: Registrering i Brønnøysundregisteret
Det ble påpekt at det ikke var gjort oppdateringer i dette registeret for 2013. Regnskap og
årsberetning må bl.a. sendes inn.
Beslutning: Tone Marit ble bedt om å sjekke ut hvilke skjemaer en må fylle ut og hva som må
sendes inn.
Sak 12/13: Eventuelt
Det var ikke meldt inn noen saker under eventuelt på forhånd, men følgende ble tatt opp:


Per Jostein ble bedt om å sende over til Tone Marit en adresseliste med medlemmer
uten E-post adresse. Tone Marit sender deretter medlemsinformasjon til disse. Per
Jostein sender informasjon til medlemmer med E-post adresser.



Brit Håland har gått av som revisor for Bjødna-Tores Venner. Ny revisor er ennå ikke
utpekt. Dette bør være klar så snart som mulig.



Per Terje luftet ideen om eventuelt å markere 28. oktober som er fødselsdagen til
Bjødna-Tore. Dette kunne for eksempel gjøre ved markering på nettstedet.

Møte ble hevet ca kl 20:30
Stavanger 21. juni 2013
Referent:

Per Jostein Haaland
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