
 1 

Bjødna -Tores Venner 
 

Referat fra styremøtet i Bjødna-Tores Venner mandag 26. september 

2011 kl. 19.00-22.00 hos Svein Håland, Kong Haraldsgt. 48. 

 
Til stede: 

Svein Håland, Morten Øvstebø, Eivind Haaland, Per Jostein Haaland og Tone-Marit 

Haaland 

 

Varamedlemmene: Reidar Frafjord og Mauritz Rossavik var ikke til stede. 

 

Sakliste 
 

Sak 8/2011 Innkalling og sakliste 

 

Vedtak: 

Godkjennes. 

 

Sak 9/2011 Referat fra styremøtet 23.mai 2011 

  

Vedtak: 
Godkjennes 

 

Sak 10/2011 Orienteringssaker 

Økonomi: Økonomien er god og i år har det vært en kapitaløkning på 30000,- 

som hovedsaklig kommer fra medlemskontingent. 

Medlemmer: Til nå i år har vi ca. 290 medlemmer, ca. 80 stk har valgt ikke å 

fornye medlemskapet. 

Fotturen 28.august 2011: Bare 3 personer møtte opp og ble med på tur til 

Gule Hedleren. Det var Arne Monsen (85år) og barnebarnet hans Andreas 

Eskelsen og Peter Frafjord. Per Kåre Haaland og Sigmund Gilje var med som 

guider. Vi velger å tro at dårlig vær var grunnen til at ikke flere møtte opp, enn 

at interessen ikke var større. 

Bokbeholdningen: 14 slektsbøker er solgt dette året. Rogaland Historie og 

Ættesogelag har en del eksemplarer av boka til salgs. Det er ca. 300 bøker som 

ikke er solgt enda.  

 

Vedtak:  

Medlemmer: Morten Øvstebø ajourfører medlemslisten på nettsiden. 

Bokbeholdningen: Styret ønsker å få en eksakt oversikt over hvor mange 

bøker som er igjen. 

Resterende tas til orientering 

 

 

Sak 11/2011 Mål og strategi  
-Notat fra leder om mål og strategi ble gjennomgått. Hovedmålet er å samle 

inn og formidle kunnskap om slektshistorie og kulturhistorie knyttet til 

Bjødna-Tores etterslekt. 
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-Innspill fra Per Terje Haaland om ajourføring av slektsboka ble gjennomgått. 

  

Vedtak: 

Strategi: 

 - Regelmessig oppdatering av internettsiden. 

- Årlige arrangementer, men at en tar påmelding for å lufte interessen. Bruke 

årsmøtet til for eksempel foredrag og lignende. Et fremtidlig arrangement på 

Landa, kanskje søndag 28.oktober 2012. Fremtidig byvandring i Stavanger der 

en oppsøker steder hvor etterkommere til Bjødna-Tore slo seg ned.  

- Styret er positiv til økonomisk støtte til slektningers arbeid med sine 

slektsgreiner. 

- Styret er positiv til ideen om å bygge opp kverna i Nordalsånå, men det er 

mange forhold som må sjekkes grundig før en kan starte med dette arbeidet. 

 

Ajourføring av slektsboka: Styret var enige om at innspillet til Per Terje 

Haaland er veldig bra. Det ble nylig utført et formidabelt arbeid for å samle 

inn data til slektsboka og styret er positiv til å ajourføre opplysningene i 

slektsboka, slik som nyfødte, døde, giftermål og oppløste 

ekteskap/samboerforhold. Styret ser ikke for seg en kontinuerlig oppdatering 

av slektsboka, men heller at en tar en grundig oppgang om 5-10år. 

Innsamlingsarbeidet kan da organiseres på den måten Per Terje Haaland har 

foreslått i sitt skriv. 

   

Sak 12/2011 Arbeidet med foreningens nettsted 

Innspill fra Per Jostein Haaland og Sindre Haaland ble gjennomgått, der det 

fremgår at en oppdatering/modernisering av nettstedet vil være en formidabel 

jobb. 

 Vedtak: 

Det gjøres ikke noe med nettstedet nå, men det oppfordres til at både styret og 

medlemmer aktivt er med på å gjøre nettstedet ”mer levende”. 

 

Sak 13/2011 Årsmøtet 2012, tid og sted. 

 

Vedtak: 

26.mars 2012, Svein Håland prøver å låne lokale i Madlamark kirke.   

 

Sak 14/2011 Neste styremøte 

 

Vedtak: 

 9.januar 2012 

 

Sak 15/2011 Eventuelt 

 Ingen saker 

 

 

 

Figgjo 29.september 2011 

 

Tone-Marit Haaland 

Sekretær/referent  
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