
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 31.10.2016 

 

16/16 Oppsummering etter gjenåpningen av Kjærlighetsstien. 
 
Vi gjennomgikk de ulike delene av turarrangementet og konkluderte med at det aller meste 
fungerte etter planen, også økonomisk. Noen av deltagerne hadde kommentarer på at 
plaketten var litt anonym, og at de derfor passerte uten å få øye på den. 
 
Styret var svært tilfreds med arrangementet, som er det største BTV har tatt på seg etter 
storsatsingen i 2010.  

 
17/16 Nytt hovedprosjekt for Bjødna-Tores Venner. 

 
Kåre sitt forslag til nytt BTV-prosjekt er «å markere betydningen og samholdet av 
fjordaferdselen i indre Høgsfjord, og knytte dette til ny Frafjord-kai, som var startpunkt hver 
morgen for fjordabåtene og endepunkt hver kveld.  
 
Vi finner en passe sertifisert båt og lar den gamle dampbåten Oscar II lede an i leia med full 
flaggsetting. Vi går fra Stavanger en søndags morgen med adkomst Breivik, Bersagel, Høle, 
Forsand, Helle, Oltesvik, Dirdal og Frafjord, og hjem igjen. Underveis har vi med oss Kjell 
Haaland, som kan utrolig mye om rutebåtene, Høgsfjord, stedene og folk. 
 
Vi ønskes velkommen på hver kai av lokale historielag/velforeninger, tar med folk fra hver 
kai, og ferier nye Frafjord kai med lunsj på kaien. Fastboende og folk som kommer med bil til 
Frafjord er velkomne med på festen».  

 
Dette forslaget passer godt med den utvidede målsetting for BTV, og responsen fra 
styremedlemmene var udelt god. Vi vet fra arrangementet i 2010 at det er 
gjennomføringsevne i foreningen. 
 
Kåre gikk gjennom forslaget sitt og forklarte hvordan han rent praktisk mente at dette kunne 
la seg gjennomføre. Det ble diskutert  
 
- hvilke båter som kan brukes (Oscar II, Riskafjord?) 
- hvilke kaier som egner seg til anløp (Høle, Forsand, Helle, Frafjord – evt. Dirdal?). 
- «minutt for minutt» filming med web kamera? 
- økonomi, sponsor, forsikring av arrangementet 
- hvem kan ta imot oss på Forsand? Kan Forsand kommune bidra økonomisk? 
- hvem møter opp på den enkelte kai? Skoleelever, barnehagebarn, eldrehjemsbeboere??  
- sluttarrangement på Frafjord kai, deltagelse av politikere?, musikkorps på kaien? 
- markedsføring og tidfesting av arrangementet 
 
Styret vedtok å gå for dette prosjektet. 
 
Aksjoner: 
 
Jan: tar en prat med Kjell Haaland for å finne ut hvor båtene egentlig gikk 
Tone Marit: kontakter Daniel Øvstabø, som har restaurert, og eier Oskar II og sjekker 
mulighetene for leie av båten 



Kåre: Kontakter Rødne med tanke på leie av båt, og hvordan dette best kan ordnes. 
Mauritz: ser på forsikring av arrangementet 
Spørsmål: Fins det noen kommersielle aktører som kan bidra eller ha ansvaret for turen (slik 
som Turistforeningen for «Gjenåpning av Kjærlighetsstien»)?  
Bør vi lage «brosjyre», fysisk eller digitalt? 
 
Når det gjelder markedsføring må vi huske på at vi gjør dette også overfor medlemmer. Litt 
forsømmelse der ift «Kjærlighetsstien».  
 
Arrangementet tidfestes til slutten av august/begynnelsen av september 2017. 

 
18/16 Gruve-turen til våren 

 
Tidfesting: mai 2017. Regner ikke med at veldig mange kommer, og derfor blir det 
sannsynligvis ikke problemer med parkeringsplasser på Rossavik. Samling på Lauvik, fyller 
opp bilene. Kommer tilbake til dette i neste styremøte. 

 
19/16 Eventuelt 

 
Slektsbøker som ikke har blitt solgt (10 esker). Dette er BTV sin eiendom. Prisen pr. bok er kr. 
400. De som oppbevarer eksemplarer av boken er Kjell Espedal, Mauritz, Tone Marit, Jon 
Kåre.  
 
Tone Marit tar en opptelling – ringer rundt. Bøkene må være samlet for å kunne ha kontroll 
på dem i framtiden. 

 
Neste styremøte: mandag 9. januar, 2017. 
 
 
Nina Hatleskog 
 
 
 
 
 
 

 


