
Prosjekt Bjødna-Tore 2010 

Møte nr 2 i hovedkomiteen 
 

Dato: 19. juni 2006 kl 1800-2215 

Sted: Kjell Espedal, Bruvikveien 20, 4014 Stavanger 

 

Til stede: Kjell Espedal, Arne Gilje, Torbjørn Frafjord, Svein Håland, Kåre Andreas Haaland, 

Brit Håland, Reidar Frafjord, Sindre Haaland, Per Terje Haaland (referent).  

Kåre Haaland og Asbjørn Simonsen var forhindret fra å møte.  

 

1. Stiftelse av Bjødna-Tores Venner 
a) Forslag til vedtekter var sendt ut på forhånd. Med noen få endringer ble forslaget til 

vedtekter for foreningen enstemmig vedtatt. 

 

b) Valg av formann i foreningen 

Vedtak: Kjell Espedal velges til formann.  

 

c) Valg av styre 

Vedtak:  

- To styremedlemmer for to år: Reidar Frafjord, Per Terje Haaland. 

- To styremedlemmer for ett år: Kåre Andreas Haaland, Svein Håland 

- To vararepresentanter: Kåre Haaland, Asbjørn Simonsen. 

- Revisor: Brit Håland. 

- Valgkomite: Torbjørn Frafjord, Einar Haaland.  

 

Styret konstituerer seg selv. Formannen innkaller til første møte i august.  

 

Det valgte styret er et interimsstyre inntil ordinært årsmøtet er avholdt og valg foretatt i 

samsvar med vedtektene.  

 

d) Årskontingent 

Medlemsavgift 2006: kr 100,-  

Medlemsavgift 2007: kr. 150,- 

 

 

 

2. Ny slektsbok – innsamling av personopplysninger og bilder  
a) Arne Gilje orienerte om innsamling av persondata, med henvisning til utsendt veileder og 

spørreskjema. Noen sentrale punkter i orienteringen: 

 

- oppgaven er to-delt: kontrollere/supplere eksisterende informasjon om personer, dernest 

fremskaffe opplysninger om nye personer og familier 

- innsamlingsarbeidet bør starte straks; må regne med å purre for å få inn nødvendig  

informasjon 

- døpenavn (pikenavn) på kvinner skal alltid være med  

- det er ønskelig å ha med sentrale biografiske opplysninger om personer 

- innsamlet informasjon oversendes Arne Gilje fortløpende, helst via e-post 

 

b) Per Terje Haaland orienterte om innsamling av bilder. Veileder ble delt ut. Noen viktige 

punkter: 



- innsamling av bilder skjer samtidig med innsamling av persondata 

- bilder må være av god kvalitet 

- bilder kan leveres digitalt, som papirbilder, negativer, lysbilder eller bilder i rammer 

- navn på personer på bildene må alltid være med 

- innsamlede bilder oversendes Per Terje Haaland fortløpende 

 

c) Arne Gilje er hovedredaktør for ny slektsbok.  

Redaksjonskomite: Arne Gilje, Kjell Espedal og Per Terje Haaland.  

 

3. Kulturhistorisk stoff til slektsboka 

Kjell Espedal orienterte om hva som etter hans mening ville være aktuelle tema og vinklinger 

i boka. I boka vil dette framstå som signerte artikler. En del av stoffet i Sevald Simonsens bok 

bør benyttes, men det er også viktig å forsøke å få fram nytt stoff, fra skriftlige eller muntlige 

kilder.  

 

Kjell Espedal er ansvarlig for innsamling og koordinering av kulturhistorisk stoff til 

slektsboka. De som har slike prosjekter melder fra til Kjell E. om dette.  

 

4. Budsjett/økonomi 

Styret i Bjødna-Tores Venner får ansvar for økonomi, budsjett og regnskap.  

 

Det vil påløpe betydelige utgifter ved gjennomføring av bokprosjektet, slektsstevne, 

markedsføring mv. Det er sannsynlig at bruttobudsjettet vil bli på minst 3-400 000 kr.  

 

Styret må se nærmere på  og spesifisere kostnader år for år, og samtidig sette i gang arbeidet 

med å skaffe nødvendige inntekter. Aktuelle inntekter kan være  

- medlemsavgift i foreningen 

- bidrag fra enkeltpersoner og bedrifter 

- støtte fra Gjesdal og Forsand kommuner, ev andre offentlige institusjoner 

 

Som ledd i markedsføringen av foreningen lages en fargebrosjyre på norsk og engelsk. Som 

del av brosjyren inngår en innmeldings-/innbetlingsblankett for medlemskap i foreningen.  

 

5. Presentasjon av foreningens nettsted 

Sindre Haaland og Per Terje Haaland demonstrerte nettestedet og orienterte om formål, 

struktur og bruk.  

 

Foreningen kjøper plass til nettstedet på et web-hotell. Kostnad blir mindre enn fem hundre 

kroner pr år, og vil gi en raskere og mer stabil tjeneste.  

 

Adresse: http://bjodna-tore.com 

 

Alle oppfordres til å gå inn på nettstedet og komme med ros og ris via kontakt-svar-skjema.  

 

Redaktør inntil videre: Per Terje Haaland 

Vev-mester inntil videre: Sindre Haaland.  

 

6. Eventuelt 

Ingen saker ble meldt til dette punktet.  

 

http://bjodna-tore.com/


 

 

 

 

  

  

 

 


