Bjødna-Tores Venner
Årsmelding 2012
1. Bjødna-Tores Venner hadde forrige årsmøte i Madlamark kirke den 26.
mars 2012.
2. Tillitsverv
Styret:
Eivind Haaland, leder
Mauritz Rossavik, nestleder
Tone-Marit Haaland, kasserer
Tone Espedal, sekretær
Per Jostein Haaland, nettansvarlig
Varamedlemmer:
Terje Magnus Thorsen
Revisor:
Brit Håland
Valgkomité:
Einar Haaland
Kjell Haaland
3. Siden forrige årsmøte har det vært tre styremøter. Styret har i 2012 hatt
11 saker, hvorav de fleste har dreiet seg om praktisk drift av foreningen
(konstituering av styret og lignende.)
Det har heller ikke dette året vært noe større arrangement ettersom det
er så kort tid siden slektstreffet i 2010. Det er imidlertid blitt arrangert en
fottur til Måen søndag den 26. august 2012. Det ble ikke lagt opp til
påmelding på forhånd, og det var ca 11 deltakere med på turen. Guide
var Kjell Haaland. Bilder fra turen finnes på foreningens nettside.
4. Strategi:

Det blir i disse dager oppdatering av etterkommerlistene. Det skal sendes
ut en liste per mail eller post til medlemmene, der medlemmene
oppfordres til å være med å oppdatere etterkommerlistene.
Regelmessig oppdatering av internettsiden.
Styret er fortsatt positive til økonomisk støtte til slektningers arbeid med
sine slektsgreiner.
I forrige årsmelding ble det nevnt at det skulle kanskje være et
arrangement på Landa 28. oktober 2012. Dette ble ikke gjennomført. Det
er videre blitt diskutert i styremøtene om dette skulle bli realitet våren
2013. Men dette arbeidet må fortsettes av det nye styret.
Det er forslag om å lage en DVD eller bildebok av bildene som ble samlet
inn i forbindelse med slektsstevnet, eventuelt også andre bilder fra
Frafjord i eldre tider og dets folk. Det viser seg at det kan være noen
utfordringer knyttet til dette med opphavsrettigheter til bildene. Dette
arbeidet må derfor videreføres til kommende styre.
5. Medlemmer
Ved årsskiftet var det ca 185 betalende medlemmer. Ved forrige årskifte
var det ca 290 betalende medlemmer.
6. Økonomi
Medlemskontingenten var i 2012 kr 100,-. Styret går inn for at denne
kontingentsatsen opprettholdes. Foreningens økonomi er god. Se egen
årsmøtesak.
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