
Referat fra styremøte i Bjødna-Tore's Venner 11.juni 2014. 
 

Tilstede: Kjell Espedal, Tone-Marit Haaland, John Kåre Haaland, Mauritz Rossavik og Tone 

Espedal.  

Invitert: Varamedlemmer (ikke anledning til å stille på møtet) 

Saker: 

01/14: Referatet fra forrige gang  

 Godkjent 

 

02/14: Protokoll fra årsmøtet.  

Rettelse angående varamedlem gjort, og nå godkjent av styret og de som skulle 

undertegne. 

 

03/14:  Tur til Espedalen avlyst 

 Kun 7 stk som meldte seg på innen fristen. - minimum antall var 20.  

 Prosjekt: Lokalhistorisk tur gjennom Frafjord. Tur til våren 2015 

Parkere på Gilje Trevare, eller kaien i Frafjord og ta buss gjennom dalen. Aktuelle 

historiske milepæler/hendelser: Ras og flom i 1931, bede-, ungdoms- og skolehuset, 

Frane-steinen, drukningsulykke, m.fl. Utarbeide et  program i løpet av høst og vår. 

Alternativt tidspunkt er i  mai 2015. 

  

04/14:  Oppgjør for trykking av boken «Folket fra Steinrøysa» 

 Styret godkjenner overskridelse av budsjettet. 

  

05/14:  Distribusjon av «Folket fra Steinrøysa» 

Hvert av styremedlemmene får en eske med 23 bøker for videresalg til kr. 200,- per 

bok.  Hvert styremedlem får to bøker til eget bruk/gave. Penger fra salg settes inn på 

BTV sin konto.Sjekk av boksalg på ordinær slektsbok, blant hos Forsand kommune.  

 

06/14:  Høstprogram 

Vurdere  en busstur på Storhaug og  sentrumsnære områder enten høsten 2014 eller 

2015. Kontakte lokalorienterte guider for å lage et eget opplegg med besøk på 

Storhaug, Stokka, Madla, Pølsesvingen, Mariero og Tjensvoll. 

 

07/14:  Innliming av rettelser i slektsboka 

John Kåre og Kjell har «en bunke» hver til distribusjon. Sjekke papirene til Brit 

angående navn på hvem som har kjøpt slektsbok, evt høre om det foreligger oversikt 

elektronisk hos forfatterne. Tone Marit sjekker. 

 

08/14: Kontigent for 2014/2015 

Sendes ut i løpet av juni 2014. Mulig sette en kortere betalingsfrist for å få folk til å 

huske å betale. 

 

09/14: Eventuelt 

 Bildeboken – jobbe litt videre med dette prosjektet, gjerne finne bilder fra dagliglivet i 

 dalen. 

 

Neste styremøte: 01. oktober 2014 hos Tone Marit klokken 18:00. 

 

Referent. Tone Espedal 



 


