Referat fra styremøte i Bjødna-Tore's Venner 12.02.2014.
Tilstede: Kjell Espedal, Tone-Marit Haaland, John Kåre Haaland, Mauritz Rossavik, Tone Espedal.
13/13: Referatet fra forrige gang
Godkjent
15/13: Støtte til ny bok – Folket på Slettå
Boken i gang på trykkeriet. Forutsetningen er at boken er ferdig til årsmøtet i april 2014.
16/13: Vårens program
Kjell vil lage til et forslag til et turopplegg til Espedalen, søndag 25. mai 2014. Trekke
linjer fra Frafjord/BT og til etterkommere i Espedalen. Besøke et grendahus som var et
skolehus flyttet fra Frafjord og bygget opp i Espedalen. Stopp på nyåpnet sjokoladefabrikk.
Høsten 2014, planlegge en (buss)tur på Storhaug og sentrumsnære områder.
17/13: Oversikt over økonomien.
BTV har fremdeles god økonomi, gjennomgang på møtet. Bruker ca 1300 på porto. Mangler
kommisjon på 12 bøker gitt til historielaget. Dette må undersøkes.
18/13: Bilgodtgjørelse ved kjøring til styremøter
Ingen medlemmer sendt inn noe regnskap/oversikt per dagens dato.
19/13: Årsmøte 2014 – tid og sted
Årsmøte settes til 10. april 2014, klokken 1800. Hinnasenteret (ved siden av Hinna kirke)
Kjell stiller som leder. Mauritz og Tone sitter videre. Tone Marit og John Kåre sitter ett år til.
Tone ordner mat og drikke. Tone Marit undersøker om Siv Jane Håland Mo kan ta revisjon
av regnskap.
Gjennomgått årsmøteinnkalling og årsmelding på møtet, dette skal sendes ut tre uker før
årsmøtet.
Neste styremøte er 11. juni 2014 klokken 1900, i Frafjord hos John Kåre.
20/13: Eventuelt
Brønnøysundregisteret. Skjema undertegnet på møtet.
Fødselsdag. 28 oktober er 203-årsdagen for Bjødna Tore. Dagen feiret på nettside.
Feil-informasjon i bok. Rettelser sendt trykkeri, og sendes ut til de som er på kjøpslisten
etter slektsstevnet
01/14: Barnebok med tema fra Kjærlighetsstien.
Kjell har skrevet bok og søker støtte til barnebok om en tur langs Kjærlighetsstien. Tar
utgangspunkt i historien til sin bestefar, Tobias, som var gift med Sina. Dette er bøker som
skal gis bort, viktigste er å få delt historien. Ser for seg å dele ut et par klassesett a 30 bøker.
Dersom bøker selges, vil pengene gå tilbake til BTV. Styret vedtar støtte til dette prosjektet,
vedlagt tilbud på 33 700 kroner.

