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Bjødna - Tores Venner 
 

 

Referat fra møte for styret i Bjødna - Tores Venner mandag 23. mai 2011 

kl. 19.00-22.00 hos Svein Håland, Kong Haraldsgt. 48. 

 
Til stede: 

Morten Øvstebø, Eivind Haaland, Per Jostein Haaland og Svein Håland.. 

 

Varamedlemmer: Reidar Frafjord og Mauritz Rossavik 

Fraværende: Tone-Marit Haaland 

 

Andre: Kjell Haaland, Per Terje Haaland, Einar Haaland og Øivind Gilje. Brit Håland 

(fra ca. 20.30). 

 

Sakliste 
 

Sak  1/2011  Innkalling og sakliste 

 

Vedtak: 

Godkjennes. 

 

Sak 2 /2011  Konstituering av styret 

|  

Vedtak: 
Oppgavene i styret fordeles slik: 

Nestleder: Eivind Haaland 

Sekretær: Tone-Marit Haaland 

Kasserer: Morten Øvstebø. 

Nettansvarlig: Per Jostein Haaland 

 

Sak 3/2011  Orienteringssaker 

Antall medlemmer, utsending til medlemmene av årsmøtereferat, vedtekter, 

giro for innbetaling av årskontingent og orienteringsskriv til medlemmene, 

bokbeholdning/boksalg, beholdning av T-skjorter og krus, og om økonomi. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

Sak 4/2011  Referatet fra årsmøtet 31. mars 2011  
Årsmøtereferat og vedtekter med endringer finnes på foreningens hjemmeside  

  

Vedtak: 

 Tas til orientering. Referat og vedtekter sendes medlemmene pr. post. 

 

 

Sak 5/2011 Eventuelt arrangement inneværende år. Planer for 2012 
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Vedtak: 

a. Fottur til Gule hedleren og eventuelt Hålandsstølen blir arrangert søndag 28. 

august 2011 med utgangspunkt fra Frafjord. Kort orientering om turen blir gitt 

i brevet som nå sendes medlemmene, og på foreningens nettside. Gruppe 

bestående av leder, Per Terje Haaland, Per Kaare Haaland, Eivind Haaland og 

Tone-Marit Haaland er ansvarlige for opplegget. 

c. Et forslag om et eventuelt arrangement på Landa i 2012 ble luftet. Mauritz 

Rossavik undersøker dette nærmere og legger fram ytterligere opplysninger 

om mulighetene på neste styremøte. 

c. Tanker om andre tiltak og arrangementer i foreningens regi ble drøftet. 

Disse vil bli drøftet videre i forbindelse med arbeidet om foreningens strategi, 

jfr. sak 7/2011.  

 

Sak 6/2011  Arbeidet med foreningens nettsted 

 

Vedtak: 

Nettansvarlig Per Jostein Haaland vil ha hovedoppgaven med foreningens 

nettsted. ’Webmester’ Sindre Haaland vil kunne hjelpe til med praktiske 

oppgaver.  

a. Per Jostein foretar en opprydding på nåværende nettsted med bl. a. sletting 

av foreldede opplysninger, for eksempel når det gjelder styrets sammensetning 

og virksomhet.  

b. Et nettsted vil fortsatt være en viktig del av foreningens arbeid og må 

utvikles videre. Per Jostein arbeider videre med denne saken og legger på 

neste styremøte fram en orientering om hvordan dette best kan gjøres, enten 

ved innkjøp av egnet programvare eller ved kjøp av tjenester hos firma som 

driver med web-design.   

 

Sak 7/2011  Strategi for videre drift av foreningen, jfr. årsmøtesak 4/2011 

Saken ble drøftet på bakgrunn av vedtaket på årsmøtet. Det er bred enighet om 

at konkretisering av tiltak og strategi skal prioriteres. Med utgangspunkt i 

vedtektenes paragraf 1 ble viktige sider ved foreningens videre arbeid drøftet. 

 

Vedtak: 

a. Leder utarbeider et notat med forslag til mål og strategi til neste styremøte. 

Det legges opp til en bred drøfting av ulike tiltak, og foreningens medlemmer 

oppfordres til å komme med innspill og forslag. 

b. Per Terje Haaland vil til neste møte i styret legge fram et forslag til en måte 

å ajourføre opplysningene i slektsboka på.  

 

 

Stavanger 24. mai 2011 

 

 

Svein Håland 

leder/referent  

 

P.S. 

Jeg regner med at neste styremøte blir holdt medio september! 


