
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 07.08.2018 

 

Til stede: Jan Kristian Hognestad, Tone Marit Haaland, Kåre Haaland, Maurits Rossavik, Leif Rune Frafjord, Nina 

Hatleskog. Olav Balle var ikke til stede. 

09/18 Godkjenning av referat fra styremøte 13.03.2018. 
 
Referatet ble godkjent. 
 

10/18 Avlyst prosjekt for 2018, hva med neste år? 
 
Det ble diskusjon om bussturen & familiearrangementet som vi hadde planlagt i år – men som ble 
avlyst, da det viste seg at entusiasmen for dette arrangementet ikke var ordentlig til stede i Styret. 
Spørsmålet var om vi 1) skulle gjøre noe mer/annet i år, og 2) hva vi evt skulle gjøre til neste år. Svaret 
på det første var klart nei, men vi fortsetter å samle inn historier fra dalen med tanke på utgivelse i 
hefte eller bok. Dette var en del av det planlagte arrangementet i år. Og, vi MÅ ikke har et 
arrangement hvert eneste år. Vi har to vellykkede arrangementer bak oss (2016 og 2017), og kan 
«hvile på laurbærene» til neste år.  
 
Kanskje leie Engelskhuset og lage et arrangement der i 2019? Med eller uten busstur? Skulle vi utrede 
det? Vi synes dette var en god ide, og vi vil sannsynligvis utrede dette, men da med tanke på et 
arrangement i 2020.  
 
For – det ble fremmet et forslag om å lage en familiedag/arrangement på Mån til neste år (ca. midten 
av august), og dette tente alle på, og dermed ble det «klubbet». Vi vil prøve å få til dette i samarbeid 
med Jæren Friluftsråd, som eier Månagården - på samme måte som vi samarbeidet med 
Turistforeningen om «Kjærlighetsstien». JK fikk i oppdrag å fremme forespørsel til Øystein Dale 
(medlem i BTV). Om turen til Mån skal gå via Sneldal, eller den ene eller andre veien, tar vi stilling til 
etter hvert. Møtet helte i retning av et arrangement uten overnatting på Mån, men endelig beslutning 
om dette blir tatt senere. 
 

11.18 Finanser og medlemmer 
 
Tone Marit orienterte om finansene – kr. 62426,31 på konto, om antall medlemmer og 
kontingentinngang. Det er 105 medlemmer i medlemsoversikten, og 72 av disse hadde betalt pr          
7. august. TM følger opp de som ikke har betalt. 
 

12.18 Eventuelt. 
 
Ingen saker ble tatt under dette punktet. Men det kan nevnes at saken om økning av 
medlemskontingenten likevel ikke ble fremmet på årsmøtet i april. Den vil bli fremmet på neste 
årsmøte. 
 

 
Neste styremøte er torsdag 18. oktober, 2018 – kl. 1800 hos Nina. 
 
 
 
 
Nina Hatleskog, 19.08.2018. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


