
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 16.10.2017 

 

Til stede: Jan Kristian Hognestad, Tone Marit Haaland, Leif Rune Frafjord, Kåre Haaland, Olav Balle, 

Nina Hatleskog. Mauritz Rossavik var ikke til stede. 

19/17 Godkjenning av referat fra styremøte 14.08.2017. 
 
Referatet ble godkjent. 

 
20/17 Oppsummering etter fjordaturen: selve arrangementet. 

 
Konklusjon: arrangementet var vellykket, og været var på vår side. Vi kunne hatt med flere på 
båten hvis vi hadde visst at været ble så fint. Det var absolutt nok med 2 stopp (Bersagel og 
Høle), og rent tidsmessig var det en fordel at vi måtte seile forbi Forsand – fordi ‘noen’ hadde 
tatt ‘parkeringsplassen’ vår. 
 
Til tross for henvendelse og god informasjon fra BTV v/Jan K, så ville ikke avisa Gjesdalbuen 
stille opp og dekke arrangementet vårt. Synd, men det ble en stor dag likevel! 
 

21/17 Budsjettsituasjonen etter fjordaturen. 
 
Totale utgifter (Riskafjord + Omega trykk): Kr. 27.247 
Totale inntekter        Kr. 18.050 
Kostnad belastet BTV        Kr.  -9.197 
 
Dette er et godt resultat, vi hadde vel kalkulert med et noe større underskudd. Vi har 
fremdeles Kr. 57.400 igjen på konto. 
 

22/17 Nytt hovedprosjekt. 
 
Kåre forslo et familiearrangement som neste års prosjekt, og dette fikk straks tilslutning – 
flere hadde tydeligvis tenkt i de baner. Vi var enige om at arrangementet også denne gang 
bør være i siste halvdel av august. Da har skolene begynt, og folk flest er tilbake fra ferie, og 
rent statistisk er det ofte bra vær i denne perioden. Arrangementet bør være på Øyren, og 
grunneierne må kontaktes, hvis dette blir noe av. 
 
Ideer/forslag til innhold og aktiviteter på familiedagen:  
 
- Liten buss opp Frafjord-dalen, til gårdene, med guiding og informasjon. For de voksne 
- Snelldalshålå 
- Bjødna Tore spel i regi av skolen, eller et evt. revylag i bygda 
- Lete fram lokale historier (skumle, morsomme …..) 
- Invitere folk i dalen til å komme med historiene sine. Noen av historiene kan fortelles på 
arrangementet, andre blir «bare» med i en bok i etterkant av arrangementet 
- Aktiviteter (væravhengige) på Øyren 
- Grilling, mat/drikke 
 
Vi kan alle tenke litt videre på dette til neste styremøte, som vil være tirsdag 14. november. 
Da må vi vedta om vi skal gå for dette, eller ikke. 



Og Jan K. sjekker om han har listen fra Per Terje med forslag til BTV-prosjekter. 
 

23/17: Eventuelt 
 
- Mauritz har foreslått et «juletreff» for styremedlemmene.  Selv om alle syntes dette hørtes 
kjekt ut, blir det ikke aktuelt, da dette er en svært travel tid for de fleste av oss. 
 
- Jan K. tok opp et forslag (opprinnelig initiert av Per Terje) om en USA-tur - til Midtvesten, 
hvor våre folk utvandret til. Turen vil være for ‘spesielt interesserte’. Det foreligger ingen 
konkrete planer, men ideen er sådd . 
 

 
Nina Hatleskog, 22.10.17 

 
 

 
 

 
 
Nina Hatleskog 
 
 
 
 
 

 


