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Bjødna-Tores Venner 

Referat fra årsmøtet 2012 

15. april 2013 

Åpning av møtet:  

Årsmøtet for 2012 i Bjødna-Tores Venner ble holdt i menighetssalen i Madlamark kirke, 

Madlamarkveien 135, Stavanger den 15. april 2013 fra kl 19:00.  

 

Møtet ble åpnet av leder Eivind Haaland. Han ønsket først alle velkommen og ba deretter om 

at alle som var tilstede presenterte seg men navn og slektskap til Bjødna-Tore. 

Til stede: 23 venner og medlemmer av Bjødna-Tores Venner 

Foredrag: 

Etter at Eivind hadde ønsket velkommen, holdt Per Terje Haaland og Reidar Frafjord et 

interessant foredrag om folket fra husmannsplassen Slettå ved Haaland i Frafjord. Foredraget 

hadde tittelen ” Folket fra Steinrøysa hvor ble de av? Folket fra husmannsplassen Sletten”. Per 

Terje og Reidar har i de siste årene samlet sammen en mengde bilder, tekst og kart om dette 

emnet. De kunne derfor fortelle at de til høsten sannsynligvis vil lage et hefte eller en bok 

basert på dette materiellet. 

Pause: 

Deretter var det pause med kaffe/te og tebrød. 

Årsmøtet: 

Åpning av møtet, godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Eivind ønsket velkommen til årsmøtet. 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling var sendt på E-mail og pr brev. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

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

Eivind Haaland ble valgt som møteleder.  

Per Jostein Haaland ble valgt som referent.  

Kåre Haaland og Arne K. Espedal ble valgt til å underskrive protokollen.  
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3. Årsmelding 2012 

Eivind Haaland leste opp årsmeldingen. Den var sendt ut på forhånd til alle medlemmene. 

Meldingen var på 6 punkter. 

I siste avsnitt i punkt 4 i årsmeldingen er det beskrevet et forslag om å lage en DVD eller 

bildebok av bildene som ble samlet inn i forbindelse med slektsstevnet, eventuelt også andre 

bilder fra Frafjord i eldre tider og dets folk. Per Terje ønsket å komme tilbake til dette på 

slutten av møtet. Det var ellers ingen kommentarer fra salen til de andre punktene. 

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

4. Regnskap for 2012  

Kasserer Tone Marit Haaland gikk gjennom Regnskap 2012. Regnskapet var sendt ut på 

forhånd til alle medlemmene. Det var revidert av revisor Brit Håland. 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

5. Budsjett og arbeidsprogram for 2012 

Kasserer Tone Marit Haaland gikk også gjennom forslag til budsjett for 2013. Forslaget var 

sendt ut på forhånd til alle medlemmene.  

Inntekt 

Medlemskontingent kr 18.000 

Salg av bøker kr 3.000 

Renter kr 800 

Til sammen kr 21.800 

Utgifter 

Styremøter kr 500 

Årsmøtet kr 5.000 

Datautgifter kr 900 

Div ugifter ( porto papir og lignende.) kr 4.000 

Til sammen kr 10.400 

Forslaget til budsjett ble enstemmig vedtatt 

6. Valg 

Valgkomiteen la fram forslag til nytt styre. Alle på listen var blitt forespurt på forhånd. 

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

 

Styremedlemmer: 

Kjell Espedal (leder for 1 år) 

Tone-Marit Haaland (for 2 år) 

Tone Espedal (for 1 år) 

Mauritz Rossavik (for 1 år) 

John Kåre Haaland (for 2 år) 



 3 

Varamedlem: 

Terje Magnus Thorsen 

 

Revisor: 

Brit Håland slutter nå som revisor. Ny revisor vil bli opprettet av det nye styret. 

Valgkomite: 

Per Jostein Haaland (for 1 år) 

Kjell Haaland (for 1 år) 

Nettredaktør: 

Per Jostein Haaland  

Eivind Haaland takket Per Jostein Haaland som var den eneste som gikk ut av styret i tillegg 

til lederen selv, og overleverte blomster. 

 7. Innmeldte saker 

Det var ingen på forhånd innemeldte saker. Per Terje Haaland benyttet imidlertid anledningen 

til å ta opp to saker: 

1. Per Terje har i det siste satt i gang et arbeid med å oppdatere etterkommerregisteret 

som ble laget i forbindelse med utgivelsen av slektsboka i 2010. En oppfordring til å 

sende inn oppdateringer ble sendt ut på mail for en tid siden. og skjema for 

registrering finnes på hjemmesiden til Bjødna-Tores Venner. Per Terje satte 

opprinnelig en tidsfrist på 1. juni, men han har fått få tilbakemeldinger hittil. Det 

planlegges å ha klar oppdaterte lister til høsten.  

2. Per Terje ønsket årsmøtets kommentarer på forslaget om å lage en DVD eller bildebok 

av de historiske bildene som ble samlet inn i forbindelse med slektsstevnet. 

Opphavsretten til bildene setter imidlertid begrensing for hvordan disse kan benyttes. 

Å legge dem ut på Internet er derfor lite aktuelt. De fleste i forsamlingen var for at en 

jobber mot å få utgitt disse bildene i bokform. Det bør da være en forutsetning at en 

forsøker å favne alle de 8 greinene i slekta til Bjødna-Tore. Per Terje lager et notat om 

saken og sender dette til styret i Bjødna-Tores Venner. 

 

Møte ble hevet ca kl 21:00 

Stavanger 15. april 2012 

 

Referent:             Per Jostein Haaland 

 

 

Godkjent av:      Kåre Haaland                         Arne K. Espedal 

 


