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Bjødna-Tores Venner 

Referat fra årsmøtet 12. april 2007 

 

Åpning av møtet: 

Det første årsmøtet i Bjødna-Tores Venner startet kl 19:00 den 12.april 2007 i Statens Hus, 

Lagårdsveien 78. Møtet ble åpnet av Per Terje Haaland. 

Til stede: 35 nye og gamle medlemmer i Bjødna-Tores Venner 

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokoll 

Øyvind Magne Gilje ble valgt som møteleder.  

Per Jostein Haaland ble valgt som referent.  

Arne Gilje og Ågot Lovise Nilsen ble valgt til å skrive under protokollen.  

Øyvind Magne Gilje åpnet med å fortelle at Per Terje Haaland i det siste har fungert som 

leder av foreningen. Lederen har normal dobbelstemme ved eventuell stemmelikhet ved 

avstemninger.  

Sakslisten ble enstemmig vedtatt uten endringer. 

2. Årsmelding 2006 

Årsmeldingen var sendt ut på forhånd til alle medlemmene. Per Terje Haaland valgte likevel å 

lese opp fra årsmeldingen. Meldingen var på 8 punkter. 

Følgende punkter ble kommentert: 

Punkt 3: Per Terje kunne opplyse at pr dato for årsmøtet har foreningen 124 medlemmer 

Punkt 7: Per Terje fortalte at dagen før årsmøtet hadde det vært 3560 besøkende på 

foreningens nettsted http://www.bjodna-tore.no/. Telleren er laget slik at hvis en besøker 

nettstedet flere ganger i løpet av en dag fra samme PC, blir dette kun registrert som ett besøk. 

Det ble opplyst fra salen at selv om nettstedet hadde bra besøk, hadde de utmerkede bildene 

på nettstedet mye færre oppslag. 

Punkt 8: Per Terje minnet om at styret ville være svært avhengig av at en får kontakt med 

medlemmer som er interessert i å gjøre en innstas for foreningen i tida framover. 

Det var ingen kommentarer fra salen til noen av de andre punktene. 

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

3. Regnskap for 2006 
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Brit Håland har hittil fungert som revisor. Hun gikk igjennom regnskapet for 2006 og 

budsjettet for 2007. 

Regnskapet var sendt ut på forhånd til alle medlemmene.  

Av utgifter har en hittil kun hatt utgifter til trykking av brosjyrer. 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

4. Budsjett for 2007 

Budsjettet for 2007 var på samme måte som regnskapet sendt ut på forhånd til alle 

medlemmene. 

For 2007 håper en å få inn ca kr 15.000 i medlemskontingenter. En håper også å få inn 

sponsormidler på ca kr 5000.  

På utgiftssiden regner en med bl.a. kr 1000 i porto. 

Det var ingen kommentarer til budsjettet. 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt 

Arbeidsprogram 2007 – 2010 - orientering 

Per Terje orienterte om arbeidsprogrammet for de neste årene. Det er flere sentrale spørsmål i 

denne sammenhengen: 

 Hva skal vi gjøre slektsdagen? 

 Når skal slektsdagen avholdes? 

 Kan slektsdagen avholdes på Haaland? 

Det nye styret må bl.a. jobbe videre med disse spørsmålene. Et utkast for program under 

slektsdagene er imidlertid allerede laget. Fra dette utkastet ble følgende foreløpige forslag 

trukket fram: 

 Slektsdagene kan avholdes over 3 dager, for eksempel fredag, lørdag og søndag, med 

den store slektsdagen på lørdag. 

 En bør kunne melde seg på flere turer: 

o Tur på ”Kjærlighetsstien” fra Espedal til Frafjord 

o Tur fra Hunnedalen til Frafjord 

o Fellestur til det stedet hvor Bjødna-Tore ble angrepet av bjørnen. En regner 

med at dette vil bli en meget populær tur. 

 Et arrangement for barn, for eksempel dramatisering av Bjødna-Tores møte med 

bjørnen. 
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 Fotoutstilling. Det har  kommet inn mange interessante bilder. 

 Trykking av en DVD-plate med innkommende bilder og dokumenter 

 Kransenedlegging på kirkegården ved Dirdal kirke. 

 En gudstjeneste. 

 Besøk på Daniel Øvstebø sitt nye bygdemuseum i Dirdal. 

En arrangementsgruppe er allerede etablert. En må ta stilling til om det skal være 

forhåndspåmelding til arrangementet og om det skal være en deltakeravgift. En må også 

vurdere om antallet deltakere må begrenses. Det ble nevnt at i forbindelse med et slektsstevne 

i Suldal, var det forventet opp til 500 – 600 deltakere, men det møtte fram hele 2500 personer! 

Slektsboka 

Arbeidet med slektsboka har førsteprioritet i 2007 og 2008.  

En er godt i gang med arbeidet for noen slektsgreiner. For Berta- og Tore-greinene har en god 

kontroll. For Tore-Andreas- og Ådne-greinene har en imidlertid dårlig kontroll.  

Det ble fra salen påpekt at alle må være raske med å levere inn slektsskjemaene de har fått 

tilsendt. En skal ha inn opplysninger for mellom 5000 og 6000 personer. Alle ble oppfordret 

til å gi et svar, enten en hadde få eller mange opplysninger. Snakk gjerne på forhånd med 

andre slektninger. 

Runde 2 blir deretter å få sjekket alle opplysningene og dette tar mye tid! 

Mal for slektsboka 

Et forslag til struktur (mal) for boka ble presentert. I tillegg til personopplysninger, ønsker en 

å skrive et biografisk kapittel Bjødna-Tore og kona Kristi Samuelsdtr Fosmark, samt for barna 

deres.  

I tillegg til biografiske kapitler og personoversikt, vil en forsøke å få skrevet ned flere kapitler 

med lokalhistorisk stoff.  Det finnes 8 – 9 ulike versjoner av historien om Bjødna-Tore og 

bjørnen. En vil forsøke å få med litt fra alle versjonene. I tillegg vil en vurdere å få med andre 

artikler. Som eksempler på dette ble nevnt: 

 Drukningsulykken i Molaugvatnet i 1823, hvor tre unge menn druknet, bl a to av 

brødrene til Bjødna-Tore. 

 Den gamle bygdeveien gjennom Frafjord 

 Kommunikasjon mellom Haaland og bygdene omkring 

 Bjødna-Tore som vervet musketér, noe han var i 5 år.  

 Kirkeskyss og kirkevei i gamle dager 

 Hålandsfolk som dro til Stavanger 
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 Næringsgrunnlag og  gårdsdrift på Håland for 150 år siden 

Sak fra salen 

Arne Gilje påpekte at foreningen Bjødna-Tores Venner sin logo, som er en tegning av 

Bjødna-Tore og bjørnen, i det siste var blitt ”offentlig” på en feil måte. En bok om Bjødna-

Tore som var kommet ut den siste tiden, inneholdt denne logoen. Denne boken kunne dermed 

feilaktig bli oppfattet som foreningens bok. 

Forslag: Bjødna-Tores Venner skifter logo. 

Det ble vedtatt at saken skulle behandles av det nye styret. 

5. Valg 

Torbjørn Frafjord, medlem av valgkomitén, la fram forslag til nytt styre. Alle på listen var 

blitt forespurt på forhånd og alle hadde sagt ja. 

Det nye styret ble enstemmig valgt. Styret er nå sammensatt slik: 

 

Per Terje Haaland (leder, for 1 år) 

Reidar Frafjord (ikke på valg) 

Svein Håland (ikke på valg) 

Brit Håland (for 2 år) 

Øyvind Magne Gilje (for 2 år) 

 

Varamedlemmer: 

Kåre Haaland (gjenvalg) 

Morten Øvstebø (for 1 år) 

Revisor: 

Jorunn Karlsen Jonassen (for 2 år) 

Valgkomite: 

Einar Haaland (for 1 år) 

Torbjørn Frafjord (for 2 år) 

Interimsstyret takket for den jobben som mange hadde gjort hittil. De takket også spesielt Per 

Terje for det gode arbeidet han har gjort. Per Terje takket på sin side for den tilliten han hadde 

fått. Han så fram til jobben videre. 

6. Innmeldte saker 

Det var ingen innemeldte saker innen fristen 31.12.06. 

 

Medlem nr 100 

Medlem nr 100 ble innmeldt 12. februar 2007. Dette var Tor Kristian Thorsen. På slutten av 

møtet fikk han overrakt som gave et kart og en bok om ”Frafjordheiene”. 
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Møte hevet: 

Møtet ble hevet kl 20:00. Deretter var det kaffe og kaker og mye ”slektsdrøs”.  

 

Stavanger 15. april 2007 

Referent: Per Jostein Haaland 

 

Godkjent av:  

Arne Gilje 

Ågot Lovise Nilsen 


