
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 06.06.2017 

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

Balle, Nina Hatleskog. Kåre Haaland var ikke til stede 

11/17 Fjordaturen 
 
Jan Kristian og Kåre hadde møte med Riskafjord og gikk gjennom turen «minutt for minutt» 
for å unngå misforståelser, og holde tiden. 
 
Det ble diskutert å pynte båten med kommuneflagg for de aktuelle kommunene, og Tone 
Marit har mange små norske flagg. 
 
Jan etterlyste trådløs mikrofon ble, som kunne brukes i båten og på land. Det kan ikke Calle 
skaffe, de har kun mikrofoner med ledninger. Men Calle (Alf Carlsen) og Tore Haugland fra 
Tony & The Swing Blues har sagt seg villige til å «opptre» på båtturen i 15-20 minutter. Selv 
om de ikke skal opptre så lenge så er det en del utstyr de må ha med seg. De legger seg i 
«hardtrening» i forkant av båtturen . Og Jan får jo da benytte mikrofonene deres, antar jeg. 
Nokså lang ledning. 
 
Gjennomgang av stoppene våre: 
 
- Bergsagel/Kåre: alt OK. 
- Høle/Jan K.: I rute. Må gå på innsiden av Ådnøy, bruker den gamle skipskaien (posten).  
Høle Kultursogelag kommer på kaien – lite opptrinn. 1950-tallet på kaien, med 50-talls 
musikk?? 
- Forsand/Mauritz: Legg inn info om turen på forsand.nett – gratis reklame. 3-5 
sykehjemsbeboere med ledsagere vil være med båten til Frafjord. Kommunen betaler. 
Mauritz ønsker at kommunen skal bidra med kr. 10.000. Det blir ikke noe sponsing med 
Gjensidige eller Nordea. Ikke noe konkret program foreløpig, men Mauritz skal ha møte med 
kommunen i uke 24. 
- Frafjord/Leif Rune: Avtale med kona til Nils Kristian Frafjord (bonde), hun skal selge kaffe/te 
og gjærbakst. Må gjøre noe praktisk ift parkering. Men hva med eventuelle kulturinnslag? 
Folk gå ut med båtene sine? Calle og Tore skal i alle fall opptre. Telt/partytelt? Hva hvis det 
bøtter ned? Kan vi ha underholdning/aktiviteter om bord på båten? Hvor lenge bør båten 
ligger ved Frafjord kai? 1 time minst! Har noen sjekket at kaien er ledig? Alle kaiene må 
reserveres. 
 
Billettpriser og påmelding: kr. 250 for medlemmer av BTV. Kr. 300 for ikke-medlemmer. 
Medlemmer har forrang. Påmeldingsfrist for medlemmer: 24. juni, deretter ikke-medlemmer. 
Påmelding er å anse som bindende når betaling er mottatt. Få ut invitasjoner ASAP, Jan K. 
lager. Leif Rune legger i postkasser i Frafjord. Per Jostein legger inn på nettsiden. 
 
Kåre og Mauritz sender søknad til Sandnes og Gjesdal kommuner om kulturmidler. JK er 
konsulent. 
 
 

12/17 Rutinene for behandling av årsmøtereferat (og siste del av arbeidet med årets) 
 
Nina hadde tidligere spurt resten av styret om hvordan den formelle behandlingen av 
årsmøtereferater er. Det ble greit avklart. Nina lager signaturfelt i referatet, signer som 



referent og sender til Leif Rune, som fikser resten (Reidar Frafjord og Tone Espedal som skal 
«skrive under protokollen». Når dette er i orden sendes det signerte referatet til 
Brønnøysundregistrene, og til Per Jostein som legger inn på nettsiden. 

 
13/17 Eventuelt. 

 
Årsmøtet ble dyrt. Kr. 3000,- for leie av lokale. Forrige gang betalte vi bare for maten, ifølge 
Tone Marit. Mauritz sjekker. Kanskje nytt lokale neste gang? Olav foreslo Strømvik 
Kolonihage. Det koster kr. 200 å leie lokale der. Høres ut som en god ide . 

 
Nina Hatleskog 
 
 
 
 
 
 

 


