
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 15.01.2018 

 

Til stede: Jan Kristian Hognestad, Tone Marit Haaland, Kåre Haaland, Olav Balle, Maurits Rossavik, 

Nina Hatleskog. Leif Rune Frafjord var ikke til stede. 

01/18 Godkjenning av referat fra styremøte 14.11.2017. 
 
Referatet ble godkjent. 

 

02/18 Videre planlegging av arrangementene den 19. august. 
 
- Ingen hadde snakket med Reidar og Per Terje ang. buss-guiding i forkant av styremøtet, 
men Kåre melder i etterkant av møtet følgende: 
 
«Nå har både Einar og Per Terje bekreftet at de på hvert sitt vis vil bidra til/på arrangementet 
på Øyren. Einar har jo mange historier på lager om ting og livet i dalen, både øvre og nedre. 
Per Terje mener at vi som buss-guide og forteller også bør få med oss en fra nedre dalen. 
Hvem kan det være? Gerhard Frafjord? Asbjørn Frafjord?» 
 
- JK har snakket med Kjell, og buss er OK. 
- Tone Marit har foreløpig ikke snakket med musikerne. 
- Leif Rune har kontaktet Reidun Njå, og det er OK å bruke Øyren 19. august. 
- Nina har ansvar for pilkastkonkurransen. Og lager 2 langpanne-kaker. 
- Ingen påmelding. Gratis. Litt gambling hvor mange som da kommer, og i forhold til 
musikken. Vi må lage en festlig og forseggjort innbydelse for å lokke folk til arrangementet. 
 
Snedal 
 
Tone Marit har snakket med Per Kåre om Sneldal. Vanskelig å gå over raset. Må prøvegås? I 
etterkant av styremøtet melder Kåre at han kan spørre sønn Sturle om å bidra til å lose folk 
trygt gjennom rasområdet – noe han har god erfaring med de siste årene. Synes som en god 
ide. 
 
Innsamling av historier. 
 
JK går i gang med en ringerunde for å finne ut hvem som kan bidra med historier. Både 
Reidar og Per Terje bør kunne bidra, men flere bør kunne mobiliseres her. Noe ligger også på 
nettsiden vår, og JK har allerde fått flere innspill til historier. 
 
Grillhytta på Øyren 
 
Grillhytta er et felleseie mellom flere bønder, og det må avklares nærmere hvem vi må 
snakke med for å få lov til å låne denne. Arne Frafjord er styreformann i Frafjord Vekst.  
Vi må ha en HMS-ansvarlig på arrangementet, særlig med tanke på bruk av grillen. Mauritz 
ble like godt utnevnt som «brannslokningssjef» på møtet. Tone Marit sjekker grillkapasiteten 
til neste møte. 
 
 
 



03/18 Innkjøp av harddisk til lagring av dokumenter og bilder. 
 
Ny harddisk til ca. kr. 500,- til Jan/Styret ble godkjent «på flekken». Vi må ha mulighet for 
back-up. 
 
Siste styremøte i året: ta med «ting» som kan legges inn på harddisken. 
 

04/18 Eventuelt. 
 
- Olav har bestilt lokale til Årsmøtet i Strømvik Kolonihage. JK sender ut årsmøteinnkalling. 
- Gule Hedleren tas som et eget prosjekt. 
- Oppdatering av slektsbok: Tone Marit lager et ark og får det lagt ut på nettsiden vår. 
 

 
Neste styremøte er tirsdag 13. mars 2018. 
 
 
 
 
Nina Hatleskog, 28.01.2018. 
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