
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 20.02.2017 

Til stede: Jan Kristian Hognestad, Tone Marit Haaland, Kåre Haaland, Mauritz Rossavik, Leif Rune 

Frafjord, Nina Hatleskog 

08/17 Godkjenning av referat fra styremøte 10.01.2017. 
 
Referat godkjent, men det ble påpekt at referenten hadde glemt å nevne seg selv mht hvem 
som var til stede på møtet. I tillegg var punkt ‘07/17 Eventuelt’ utelatt, da det ikke ble tatt 
opp noen saker under dette punktet. Begge disse punktene er nå korrigert i det forrige 
referatet – og sendt til styreformannen, slik at vi har en riktig versjon til arkivet. 

 
09/17 Søknad om støtte fra Kjell Espedal. 

 
Det ble vedtatt å støtte Kjell med kr. 5000,-. I tillegg kjøper styret 6 bøker (i tillegg til det låne-
eksempelet vi har fra før). Det blir et eks. til hvert styremedlem, som selv betaler sitt 
eksemplar. 
 

10/17 Status og videre planlegging for fjordabåt-prosjektet. 
 
Foreløpig plan ser omtrent slik ut: 
 
Båten går kl. 1000 fra Stavanger, og går innom 
 
- Bergsagel (kort stopp, ca. 15 minutt) 
- Høle (kort stopp, ca. 15 minutt) 
- Forsand (ca. halvtimes stopp) 
- Dirdal (snerter innom – ikke legge til kai) 
 
Hele turen skal ta 4 timer (fremme ca. 1400). 2 timers program på Frafjord kai – eller er det 
litt for lenge? Leif Rune har ansvar for program på FF-kaien, men alle kan komme med 
innspill. Forslag som ble nevnt på møtet: åpne noen av naustene, grille pølser, selge ‘BTV-
bøker’ …. 
 
Mauritz foreslo at beboere fra gamle/sykehjemmet på Forsand kunne bli med til Frafjord, og 
at de kunne bli med båten tilbake til Forsand igjen etter at programmet var ferdig (eller før). 
Og alle var enige om at dette var en fin gest og en god ide. 
 
Det ble ellers bestemt at turdeltakerne busses hjem igjen, i stedet for å ta Riskafjord tilbake 
til Stavanger. Det betyr at Riskafjord ikke trenger å vente til hele programmet er ferdig på FF-
kai før den returnerer til Forsand, med sykehjemsbeboerne. Det blir litt dyrere med buss 
tilbake, men det går fortere, og folk kan gå av ‘der de vil’. 
 
Billettpriser ble igjen diskutert, og vi var enige om at vi må ha min. kr. 250,- pr pers, men med 
en form for familierabatt. Vi tror dog ikke at det blir mange unger på turen, dette er nok mer 
en «voksentur» - med guiding innover Høgsfjorden. 
 
Mauritz jobber med å få inn sponsormidler, og nå har vi konkrete nok planer til at de mulige 
sponsorene kan ta stilling til prosjektet vårt. Men uansett – turen vil koste såpass mye at BTV  
må være forberedt på å sponse en god del av utgiftene. 
 



Kåre og Mauritz lager ‘søknad om kulturmidler’ til Sandnes og Forsand. Søknadene sendes 
etter vinterferien. 
 
Leif Rune: Fikser FB-side når det gjelder årsmøtet, og lager en liten visning fra 
‘Kjærlighetsstilen’. Han tar også nå nødvendige kontakter når det gjelder programmet på FF-
kai. 
 
Kåre: Kontakter Per Jostein for å få info om turen inn på BTV sin nettside + sjekker med 
Riskafjord om trådløs mikrofon. 
 
Mauritz: Som ansvarlig for programmet på Forsand kai snakker han med ordfører i Forsand + 
gamlehjemmet. I tillegg sjekker han fasilitetene på Sjøfartsmuseet i forkant av årsmøtet. 
 
Tone Marit: Gjøre ferdig regnskapet + informere Daniel om status på prosjektet, i fht 
eventuell bruk av Oscar II. 
 
Jan K.: Hjelpe Kåre og Mauritz med søknadene til Sandnes og Forsand. Informere Kjell 
Espedal om vedtaket vårt. Skriver årsrapport, utsendelse sammen med innkalling. 
 

11/17 Eventuelt. 
 
Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet. 
 

 
Nina Hatleskog 
 
 
 
 
 
 

 


