
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 14.11.2017 

 

Til stede: Jan Kristian Hognestad, Tone Marit Haaland, Leif Rune Frafjord, Kåre Haaland, Olav Balle, 

Maurits Rossavik, Nina Hatleskog. 

24/17 Godkjenning av referat fra styremøte 16.10.2017. 
 
Referatet ble godkjent. 

 
25/17 Nytt hovedprosjekt, videre diskusjon/detaljering 

 
 Arrangementet vårt i 2018 blir et arrangement i «to akter»: 
 
- Kl. 10.00 – 13:00: Guidet busstur oppover Dalen, kombinert med tur til Gule Hedleren 
(listen til PT), og innom Sneldal. Nærmere planlegging vil vise hva det blir tid til. Gule 
Hedleren kan også tas som en mellomtur. 
 
- Kl. 13.00 – 16:00: Familiearrangement på Øyren 
 
Dato for arrangementet er satt til søndag 19. august. 
 
I tillegg kommer «Fortellinger i Dalen», som vi ønsker å samle inn, og som kan brukes både på 
bussen og på Øyren. I tillegg kan de utgis i bokform, i etterkant av arrangementet. 
 
Ønskede guider på bussturen er Reidar Frafjord og Per Terje Håland. Leif Rune kontakter 
Reidar, Kåre kontakter Per Terje. Hvis de er positive kan vi invitere dem til et formøte før 
årsmøtet – for å diskutere et evt guide-opplegg og -gjennomføring. JK sjekker med 
Eivind/Kjell Håland ang. buss/sjåfør. 
 
Det ble diskutert ulike stopp på bussturen, fra kaien  butikken  Franesteinen  
Engelskhuset  Brådland  Sneldal. Trevarefabrikk….. Ikke alle stopp vil være reelle, tiden 
går fort hvis alle skal ut av bussen på hvert stopp.  
 
Aktiviteter på Øyren: 
 
- Mat/grilling (grill på stedet) 
- Fiskekonkurranse (stinter) 
- Pilkastkonkurranse 
- Fotballkamp/badminton 
- Innslag med sang/musikk. Tone Marit snakker med musikerne vi brukte på Kjærlighetstien. 
- Tale & historier av formann JK 
- Bading for unger kan være mulig, men ofte dårlig vann. 
 
Reidun Njå, Frafjord SPA, kontaktes angående arrangementet på Øyren. 
Skal de i Dalen selge mat? I tillegg til at deltagerne tar med egen grillmat? 
Vi trenger avklaring ift grillhuset, parkering, salgsboder …. 
Leie partytelt, men deltakerne må ta med campingstoler selv. 
 



26/17 Eventuelt 
 
Årsmøtet er berammet til tirsdag 17. april 2018. Olav bestiller lokale på Strømvik Kolonihages 
Løå. Meny: Suppe + kake. 
 
«Listene fra Per Terje» ligger på nettsiden vår. Dette er i hovedsak prosjekter i en litt annen 
gate enn det styret har vedtatt de siste årene. Noen kan være følgeprosjekter. 

 
Neste styremøte er mandag 15. januar 2018 
 
 
 
 
Nina Hatleskog, 04.01.2018 

 
 
 
 
 
 


