
Prosjekt Bjødna-Tore 2010 

Møte nr 1 i hovedkomiteen 
 
Dato: 28. mars 2006 kl 1800-2200 

Sted: Torbjørn Frafjord, Sundeveien 44, 4049 Hafrsfjord 

 

 

Til stede: Sigve Haaland, Sturle Haaland, Arne Gilje, Per Terje Haaland, Kjell Espedal, 

Asbjørn Simonsen, Torbjørn Frafjord. Svein Haaland og Kåre Andreas Haaland møtte ikke. 

Det møtte heller ingen fra Serina-greina. Per Terje H. tar kontakt med de som ikke var til 

stede og orienterer de om hva som skjedde på første møte i hovedkomiteen.  

 

Det var generell enighet om og stor interesse for å markere 200-årsdagen for Bjødna-Tores 

fødselsdag. To sentrale elementer i denne markeringen er et slektstreff og ny slektsbok.  

 

1.  Slektstreff 

 Bør arrangeres på Håland. Likevel vurdere Stavanger og Byrkjedal. Vurdere aktiviteter før og 

etter selv slektstreffet. Konkret planlegging av dette trenger ikke å gjøres nå. 

 

2. Slektsbok 

Det haster å komme i gang med innsamlingen av personopplysninger. Store deler av møtet 

gikk med til å konkretisere bokprosjektet. Vi ønsker en kvalitetsbok med  - 

 fyldige personopplysninger 

 en del nytt kulturstoff om person, gård eller bygd 

 flest mulig bilder av personer, ev andre bilder 

 primært en bok på norsk, ev med engelsk sammendrag, ordliste, bildetekster med mer 

 opplag – kanskje 1000, svart/hvitt 

 

Redaktører: Arne Gilje og Per Terje Haaland 

Redaksjonskomite: Kjell Espedal, Arne Gilje, Per Terje Haaland 

Redaksjonskomiteen utarbeider liste over hvilke opplysninger som skal være med. Sendes til 

alle medlemmene i hovedkomiteen for merknader før spørreskjema utformes.  

 

Informasjonsflyt: opplysninger formidles fortløpende til Arne Gilje via web-hotell eller e-

post. Arne Gilje systematiserer opplysningene ved hjelp av programmet Disgen.  

 

Prinsipp for innsamling av personopplysninger: Hver grein etter Bjødna Tore v/ medlem i 

hovedkomiteen er ansvarlig for innsamling og videreformidling av informasjon. Dette er en 

betydelig oppgave.  

 

Endelig rapportutforming, grafikk og stoffplassering drøftes på et senere tidspunkt. Rapporten 

(boka) følger personorganiseringen i familietabeller som Disgen benytter. 

 

Copyright-spørsmålet må ivaretas. Vurderes senere.   

 

3. Økonomi 

Alt arbeid gjøres vedlagsfritt. Det vil påløpe en del utgifter det er rimelig at prosjektet dekker, 

f eks omfattende telefonbruk, porto etc. Inntil videre må hver enkelt samle opp kvitteringer 



for seinere refusjon. Ingen kan belaste prosjektet større utgifter uten at dette er klarert på 

forhånd.  

 

En rekke muligheter for finansiering av prosjektet ble drøftet. Bl a deltakeravgifter, sponsing, 

offentlig støtte. Dette følges opp i møte i hovedkomiteen i juni. Det må her lages et budsjett 

samt et regnskapsopplegg.  

 

Det opprettes en ideell forening ev stiftelse med navnet ”Bjødna-Tores venner”. En 

medlemsavgift vil gi noen inntekter. Asbjørn S. lager forslag til vedtekter. Saken legges fram 

på juni-møtet, og foreningen konstitueres på dette møtet.  

 

4. Diverse 

- det opprettes et ekstern nettsted med domene-navn ’Bjodna Tore.no’ eller .com. Dette blir 

fast informasjonssted for ”Bjodna-Tores venner”. Sigve H ser på dette. 

- det opprettes et web-hotell for utveksling og arkivering av fellesinformasjon. Sikkerheten 

må ivaretas. Sigve H. ser på dette.  

 

5. Neste møte i hovedkomiteen blir tirsdag 13. juni 2006 kl 1800 i Bruvikveien 20 på Mariero, 

hos Kjell Espedal.  

 

 

 

Referent: Per Terje Haaland 

 

 

 

 

 

 

 

 


