
Årsmøte i Bjødna-Tores Venner - Protokoll 
Avholdt i Hinnasenteret torsdag 10. april 2014. Oppmøte 18 medlemmer 

 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Ingen innvendinger. Godkjent 

 

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll 

Kjell Espedal som møteleder, Tone Espedal som referent og Per Jostein Haaland og Torfinn 

Haaland til å underskrive protokollen. 

 

3. Årsmelding 2013 

Kort gjennomgang. Ligger også på nettsidene til BTV. Det er ca. 151 betalende medlemmer per 

dagens dato. Ingen kommentarer. Godkjent. 

 

4. Regnskap 2013 

Største inntekten er kontigenten. Mange innbetalinger i 2013 gjelder for flere år. Utgifter 

hovedsaklig bankutgifter, porto og tur til Landa. Ingen kommentarer. Godkjent. 

 

5. Budsjett og arbeidsprogram 

Støtte til Slettåbok vil gi et underskudd på ca 70 000, inntekt av salg tilbake til BTV. Nok penger på 

konto til å støtte flere prosjekt eller turer. 

 

6. Valg av leder, 2 styremedlemmer, 2 vararepresentanter, revisor og valgkomite 

Alla som var på valg har sagt ja til videre engasjement. Bemerkning om at vararepresentant også 

skal innkalles til styremøter. Styreleder vil ordne dette ved neste møte. Vedtatt. 

 

Styret i BTV 2014 er :  

 

Kjell Espedal – valgt som leder for 1 år 

 

John Kåre Haaland – ikke på valg  

 

Tone Marit Haaland – ikke på valg  

 

Mauritz Rossavik – valgt for 2 år 

 

Tone Espedal – valgt for 2 år 

 

Varmedlemmer valgt for 1 år: Bjørg Tove Haaland og Kåre Haaland 

 

Revisor: Siv Jane Håland Mo 

 

Valgkomite valgt for 1 år: Per Terje Haaland og Kåre Haaland. 

 

 

 

 

 

 



7. Eventuelt 

 

Oppdateringer til slektsbok med fødsler, giftemål, dødsfall m.m er laget, men denne er ikke 

komplett. Eventuelle endringer kan sendes til pth@lyse.net.  

Distribusjon av dette overlates til styret ved at Per Terje sender styret en oversikt per mail.  

Forslag fra Jan Hognestad om å legge en skrivebeskyttet lenke på nettsiden. 

 

Rettelse side 312 i slektsboken. Laget og trykket opp rettelse som kan limes over tidligere 

informasjon. Styret vil distribuere dette. Oversikt over solgte bøker finnes sannsynligvis i 

regnskapet. 

 

Tur til Espedalen – se eget skriv og informasjon på nettsider. Søndag 25. mai 2014 med avgang fra 

Sandnes. Påmeldingsfrist 15. mai, minimum 20 påmeldte. 

 

 

Innlegg: 

 

 Slettå-boka v/ Per Terje Haaland og Reidar Frafjord 

Dette er et prosjekt som startet før slektsboken var ferdig, og hvor en lurte på hvor folket på Slettå 

hadde blitt av? Slettå var en husmannsplass under gården Håland i Frafjord. Det finnes lite fysiske 

spor etter folk og hendelser, og det har vært en utfordrende oppgave å undersøke dette. Resultat av 

disse undersøkelsene finnes i en bok trykket med støtte av BTV. Koster 200,- kroner. 

 

På jakt etter kjærligheten v/ Kjell Espedal 

Handler om Kjærlighetsstien mellom Frafjord og Espedalen. Tar utgangspunkt i sin oldefars 

dagboknotater.  Han mistet sin mor i ung alder og fikk ansvar for 3 søsken og familiegården. Han 

tar da turen til Frafjord for å hente hjelp til daglige gjøremål og dette blir en kjærlighetshistorie. 

Prosjektet er støttet gjennom BTV men ikke ferdig per dagens dato. 

 

 

Stavanger 25.04.2014 

 

 

Referent:         Tone Espedal 

 

 

 

Godkjent av:   Per Jostein Haaland           

mailto:pth@lyse.net

