
 

 
Til stede: Tone Marit Haaland (TMH), Mauritz Rossavik (MR), Leif Rune 
Frafjord (LRF), Olav Balle (OB), Nina Hatleskog (NH), Kåre Haaland (KH), Jan 
Kristian Hognestad (JKH) 
 
Sak 09/16: Konstituering av det nye styret. 
 
TMH fortsetter som kasserer/regnskapsansvarlig og NH tar over som 
sekretær. Jobben med å skrive referater kan ellers gå litt på rundgang etter 
behov. 
 
Sak 10/16: Godkjenning av referat fra styremøtet den 17. februar. 
 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 11/16: Årsmøtereferatet: Kort gjennomgang. Hva gjør vi med postene 
budsjett og arbeidsprogram, som ikke var oppe som sak på årsmøtet? 
 
Bakgrunnen for denne saken er at en av sakene på årsmøtet (sak 5) dessverre 
falt ut. Så lenge vi faktisk ikke har noe arbeidsprogram for 2016, er behovet 
for et budsjett heller ikke så stort. Styret driver foreningen dette året uten 
disse styringsdokumentene og kommer tilbake til saken på neste årsmøte. 
Det ble også bemerket at alle valgene av styremedlemmer på årsmøtet 
skjedde for to år, mens en litt annen ordning framgår av de vedtektene som 
ligger på nettsida. Vi kommer tilbake også til denne saken. 
 
Sak 12/16: Turen den 28. august: gjenåpning av Kjærlighetsstien. 
 

a) Status om samarbeidet med turistforeningen. 

REFERAT FRA 

STYREMØTE I BTV 
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Rossavik, Eiganesveien 

149, Stavanger 

 



JKH hadde vært innom på Turistforeningen dagen før og snakket med 
Jane Byberg, som er ny kontaktperson for turen. Han orienterte om 
samtalen de hadde. 
 

b) Planlegging av de delene av turen som er BTVs ansvar: 
- Innslag på Espedalsstølen: 
JKH kontakter Kjell Espedal for å gjøre endelig avtale om dette 
innslaget. Det bør ikke ha lenger total varighet enn 15 minutter. 
- Hovedarrangementet ved Fodnastølsvatnet: 
Vi planlegger tre innslag: Snorklipping som markering av gjenåpningen, 
utdeling og orientering om brosjyre (se nedenfor) og musikk ved de to 
innleide musikerne. 
- Innslag ved minnesmerket i Norddalen (Urbekk): 
Per Kåre Haaland har sagt seg villig til å stå for dette. 
 

c) Hvem blir med/hvem gjør hva? 
KH sørger for at det blir rodd inn en båt på Fodnastølsvatnet som kan 
brukes ved stor vannføring i elva som må krysses. 
LRF planlegger å være på plass når turdeltakerne kommer til 
møteplassen ved vatnet. 
NH og TMH blir med turgjengen opp fra Håland, mens JKH går fra Øvre 
Espedal.  
 

d) Endelig tidsplan for turen og de forskjellige innslagene. 
07:50  Bussavgang fra ungdomshuset i Frafjord. 
08:30  Påstigning på Lauvvik. 
08:45  Ferjeavgang fra Lauvvik 
09:30 Turstart fra Øvre Espedal     
11:00 Turstart fra Håland 
14:00  Hovedarrangement ved Fodnastølsvatnet. 
19:00  Bussavgang fra Frafjord til Lauvvik. Kan framskyndes til 18:00 
ved dårlig vær. 
 

e) JKH konfererer med Turistforeningen for å fjerne eventuelle uklarheter 
rundt påmelding og betaling på Turistforeningens nettside. 

f) JKH kontakter Aftenbladet og NRK og prøver å få til litt forhåndsomtale 
av turen. 

g) KH orienterte om arbeidet med å lage en informasjonstrykksak om 
forbindelsene mellom Frafjord og Espedal. Per Terje Haaland og Reidar 
Frafjord har stått for dette, og arbeidet er på det nærmeste ferdig. 



Styret tar sikte på å trykke dette opp som en brosjyre som blant annet 
kan deles ut til turdeltakerne ved hovedarrangementet, sammen med 
en liten orientering. TMH og LRF tar seg av dette oppe ved 
Fodnastøsvatnet (KH hvis han kan bli med). Det skal innhentes pris for 
trykking av 400 eksemplarer, til bruk både under turen og seinere. KH, 
TMH og JKH konfererer om dette, og JKH sender deretter pristilbudet ut 
til styret for godkjenning, som tas på e-post. Styret uttrykker stor 
tilfredshet med dette tiltaket. 
 

 
Sak 13/16: Eventuelle andre aktiviteter. Tur til apatittgruvene i Uburen i 
Forsand har vært diskutert. Vi må få en status for dette prosjektet og 
bestemme om vi skal gå videre med det nå i høst. 
 
MR orienterte om denne turmuligheten, både når det gjelder innhold og 
praktisk tilrettelegging. Styret vedtok å utsette turen til våren 2017. Da skal 
den gjennomføres som internt arrangement i BTV og baseres på privat 
kjøring.  
 
Sak 14/16: Neste møte / møteplan for BTV framover. 
 
Styret vedtok å ha et møte før jul i 2016 og et vårmøte i 2017 som blant annet 
planlegger neste årsmøte. Tidspunkt avtales seinere. 
 
Sak 15/16: Eventuelt 
 
Det kan synes som om vedtektene som ligger ute på nettstedet til BTV ikke er 
helt ajour. JKH tar kontakt med nettansvarlig om dette. Han undersøker også 
om oppdatering av informasjonen om BTV i Brønnøysund-registeret. 
 
 
Egersund, 10.8.2016 
 
Jan Kristian Hognestad 
(styreleder/referent) 

 
 

 


