
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 07.10.2020 

 

Til stede: Per Terje Haaland, Tone Marit Haaland, Dag Vaaland, Leif Rune Frafjord, Kåre Haaland og Nina 

Hatleskog. Olav Balle var ikke til stede. 

 
04/20 Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.2020. 

 
Referatet ble godkjent.  
 

 
05/20 Status – generell runde 

 
Dette var første møte med ny styreleder. Styret ønsker flere aktive medlemmer og bredere 
aktivitetsnivå, og diskusjonen rundt bordet gjenspeilte dette. 
 
Nettsiden (bjodna-tore.no/):  
- Denne skal oppdateres og moderniseres, med en generell tilgang + innlogging for medlemmer. 
Aksjon: Leif Rune sjekker med folk som kan gjøre denne jobben mot en godtgjørelse. 
  
- Det må også ryddes på nettsiden, sorteres og saneres, men viktig å bevare alt av kulturhistorisk 
materiale som ligger der. Leder for opprydning: Kåre. 
 
- Diskutere hva slags stoff som kan legges inn på nettsiden, f.eks. fiske-resultater, turer/turtips mm – 
og linke til FB-siden. 
 
- Det ble vedtatt å lage ny mappe - Styremøter – og legge ut referatene her. 
 
FB-siden: Må brukes for alt den er verd, i reklame- og rekrutteringsøyemed.  
- «Tvangsinnlegge» alle eksisterende BTV-medlemmer i gruppen. Og automatisk alle nye medlemmer. 
- Vi i styret skrive mer om turene vi går på, legge på nettsiden og linke til FB.  
- Brukes til å legge ut artikler fra arkivet på nettsiden, sånn dann og vann. Ansvarlig: Tone Marit. 
- Alle bør bli flinkere til å bruke FB-siden, og til å invitere andre FB-venner til å bli medlem i gruppen. 
 
Bør vi samarbeide med Stølsliv.no (Foreningen for stølsliv og friuftsliv i indre Gjesdal)? 
Bør vi vurdere en navne-modifisering? Er Bjødna-Tores Venner for sært/snevert? 
Er det potensiale for et prosjekt for å se nærmere på de første som flyttet ut/til byen? 
 

06.20 Foreningens fremtid – avvikles eller videreføres. 
 
Diskusjonen i møtet viste at det er enighet om å videreføre foreningen. Diskusjonen tok utgangspunkt i 
Per Terjes foredrag (Tanker om framtiden til BTV) til årsmøtet i 2015. Vi trenger en ny og tydelig visjon 
som støtter opp om formålsparagrafen vår, og som kan tiltrekke nye medlemmer. De store 
spørsmålene er nå: 
 
- Hvordan øke engasjementet blant medlemmene? 
- Hvordan øke medlemstallet? 
 
Vi begynner med å «booste» og aktivisere styremedlemmene, og med å modernisere nettsiden og 
FB-siden (se punkt 5/20) – viktige verktøy som skal hjelpe oss å oppnå målsetningene våre. 

 
07.20 Aktuelle prosjekter 

 
a) Det ble vedtatt å flytte årets korona-avlyste Jubileumsarrangement til 13. juni 2021, men korona-
vurderinger må gjøres utpå nyåret. Det var også enighet om å fortsette med årlige 
turer/arrangementer. 
 



b) Reparere gangveien gjennom Snelldal. Tungt, men skal ikke «lage bilvei». PT har allerede snakket 
med grunneier. Prosjektleder: Kåre, som innkaller til dugnad etter hvert. 
 
 
c) Kviste opp gamle stier i utmarka, f.eks Retland-Kommedal, Miaren. Det blir Miaren i første omgang. 
Leif Rune er prosjektleder, tar kontakt med nødvendige grunneiere – og innkaller til dugnad. 
 
d) Digitalarkiv – studier. Per Terje ordner grunnkurs i bruk av Digitalarkivet. De fleste i styret vil delta 
på kurset. Mye kjekt som kan studeres nærmere her, avtales etter hvert. 
 
e) Lage bildebok om Frafjord/Folk frå Frafjord. Ikke prosjekt foreløpig. 
 
f) Lage bok av de viktigste artiklene på nettsiden. Ikke prosjekt foreløpig 
 
g) Bygge opp igjen den gamle kverna som Bjødna-Tore malte kornet sitt på. Prosjektleder: Dag, men 
Kåre bidra. Må skaffe sponsorer (fylkesmannen, kommunen …), snakke med grunneier og tegne opp 
skisse for hvordan kverna skal bli. 

 
08/20 Molaug-boka – henvendelse fra Yngvild Molaug 

 
Hun ønsker at BTV skal forestå salg av boka, og være «økonomiansvarlig». 
Vedtak: Vi kan reklamere for boken på nettsiden vår og på FB. Vi kan ta noen bøker i kommisjon og 
selge ved passende anledninger.  
 

09.20 Strategier videre - oppsummering  
 
Utarbeide ny visjon, oppgradering, modernisering og effektiv utnytelse av «verktøyene» våre, samt 
planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter/dugnader nevnt i dette referatet. «Skolering» av 
styret mhp studier i Digitalarkivet. Fokus også på aktivisering av medlemsmassen og rekruttering av 
nye medlemmer. 
 

10/20 Eventuelt 
 
Vipps: Vi ønsker å benytte Vipps til betaling av medlemskontingenter og egenandeler ifm BTV-
arrangementer. Vipps kan knyttes til organisasjonsnummer. Tone Marit ordner dette, men PT først 
snakke med Jan Kristian – siden han står som administrator på org.nr til BTV. 

 
Neste Styremøte: tirsdag 17. november, 2020. 

 
 
Nina Hatleskog, 14.10.2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


