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Bjødna-Tores Venner 

Referat fra årsmøtet 2011 

26. mars 2012 

Åpning av møtet: 

Årsmøtet 2011 i Bjødna-Tores Venner ble holdt i menighetssalen i Madlamark kirke, 

Madlamarkveien 135, Stavanger den 26. mars 2012 fra kl 19:00. Møtet ble åpnet av leder 

Svein Håland. Han ønsket først alle velkommen og benyttet anledningen til å fortelle litt om 

Madlamark kirke. 

Til stede: 29 venner og medlemmer av Bjødna-Tores Venner 

Foredrag: 

Etter at Svein hadde ønsket velkommen, holdt førstearkivar ved Statsarkivet, Lisabeth Risa, et 

interessant foredrag om samfunnet på den tiden Kristi Samuelsdatter Fossmork og Tore 

Toresen Haaland (Bjødna-Tore) levde. Foredraget hadde tittelen ”Frafjord-folket i møte med 

styresmaktene. Kulturmøter i eldre tider”. Lisabeth tok spesielt for seg Frafjord-folket sitt 

møte med og forhold til familien, garden, grenda/belaget, bygda, kirkesoknet og 

lensmannsdistriktet. Det ble imidlertid også fortalt litt om Frafjord-folkets mer sjeldne møter 

med fut, sorenskriver og amtmann. 

Pause: 

Deretter var det pause med kaffe/te og tebrød. 

Årsmøtet: 

Åpning av møtet, godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Svein ønsket velkommen til årsmøtet. 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling var sendt på E-post og pr brev. Siste punkt på dagsorden skulle ha vært nr 7, ikke 

nr 9 slik det sto i innkallingen.  Innkalling og dagsorden ble likevel enstemmig godkjent. 

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokoll 

Eivind Haaland ble valgt som møteleder.  

Per Jostein Haaland ble valgt som referent.  

Ågot Lovise Nilsen og Per A. Syverstuen ble valgt til å underskrive protokollen.  
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3. Årsmelding 2011 

Svein Håland leste opp årsmeldingen. Den var sendt ut på forhånd til alle medlemmene. 

Meldingen var på 5 punkter. 

Det var ingen kommentarer fra salen til noen av punktene. 

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

4. Regnskap for 2011 – revisors beretning 

Kasserer Morten Øvstebø gikk gjennom REKNESKAP 2011.  

Regnskapet var sendt ut på forhånd til alle medlemmene. Det var revidert av revisor Brit 

Håland. 

 

Det kom spørsmål fra salen om hvorfor egenkapital pr 31.12 var satt opp med samme beløp 

på kr 131.223,76 for både 2010 og 2011. Regnskapet ble godkjent, med unntak av beløpet for 

egenkapital som skulle sjekkes nærmere.  

Årsresultatet for 2011 skulle vært lagt til egenkapitalen for 2010, som sammen blir lik 

egenkapitalen for 2011, dss. bankinnskuddet pr 31.12 2011 på kr 155.454,38. Rettelsen er 

gjort og revidert versjon av REKNESKAP 2011 finnes nå på foreningens hjemmeside. 

5. Budsjett og arbeidsprogram for 2012 

Møteleder Eivind Haaland gikk gjennom forslag til arbeidsprogram og budsjett for 2012. Når 

det gjaldt arbeidsprogrammet, ble det vist til årsmeldingen som var sendt ut på forhånd til alle 

medlemmene.  

Fra forslag til budsjettet for 2012: 

Inntekt: 
Medlemskontingent: kr 20.000 

Salg av bøker:  kr   6.000 

Renter:   kr   1.000 

Til sammen:  kr 27.000 

Utgift: 
Styremøter:  kr   4.000 

Årsmøte:  kr   5.000 

Div. utgifter (porto) kr   4.000 

Til sammen:  kr 13.000 

Det kom spørsmål fra salen om hvordan kontingenten skulle innbetales. Det ble opplyst om at 

det ville bli sendt E-post om dette og giroer i posten til de som ikke har E-post adresse. 

  

Forslaget til budsjett og arbeidsprogram ble enstemmig vedtatt 

6. Valg 

Valgkomiteen la fram forslag til nytt styre. Alle på listen var blitt forespurt på forhånd. 
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Det nye styret ble enstemmig valgt. Styret er nå sammensatt slik: 

 

Styremedlemmer: 

Eivind Haaland (leder for 1 år) 

Tone-Marit Haaland (for 1 år) 

Tone Espedal (for 2 år) 

Mauritz Rossavik (for 2 år) 

Per Jostein Haaland (for 1 år) 

 

Varamedlem: 

Terje Magnus Thorsen 

 

Revisor: 

Brit Håland (for 2 år) 

Valgkomite: 

Einar Haaland (for 1 år) 

Kjell Haaland (for 1 år) 

Svein Håland takket det avgåtte styret for den jobben som de hadde gjort og rettet en spesiell 

takk til Morten Øvstebø og seg selv. Begge de to sistnevnte går nå ut av styret.  

7. Innmeldte saker 

Det var ingen innemeldte saker innen fristen.  

Møte ble hevet ca kl 21:00 

Stavanger 27. mars 2012 

 

 


