
Til styret i Yrjar Heimbygdslag 

 Under YHLs årsmøte lørdag 23. februar 2019 ble det enstemmig vedtatt  å gjøre visse endringer i lagets 

vedtekter. Blant annet gjaldt dette formålsparagrafen,  som fikk denne ordlyden: 

"Formål  

Yrjar Heimbygdslag er et lokalhistorisk lag og museum for Ørland med formål å vekke interesse for 

kulturvern og å ta vare på tradisjoner, folkeminner og gamle ting som ellers ville forsvinne og glemmes." 

På  årsmøtet  ble det ikke  gjort tilsvarende endringer i vedtektenes virksomhetsparagraf: 

"Virksomhet  

For å nå formålet skal Yrjar Heimbygdslag: 

 a) Arbeide for oppbygging av en lokalhistorisk og museal samling, bestående av gjenstander og 

originalmateriale som arkivsaker, kart, fotografi og andre bilder, film og videoopptak, muntlig tradisjon i 

skriftlig overlevering og på lydbånd, musikkopptak osv.  

b) Legge til rette for at samlingene kan brukes til lokalhistoriske studier.  

c) Arbeide for å utgi egnet materiale i publikasjoner.  

d) Søke samarbeid med lokale museumstiltak.  

e) Arbeide for en samlet registrering av verdifulle kulturlandskap, kulturminner og naturmiljøer,  og verne 

om slike." 

Virksomhetsparagrafen  bør  kanskje også revideres  noe   slik at den bringes i  best mulig samsvar med 

formålsparagrafens nåværende formulering.  Jeg foreslår som ny ordlyd:  

"Virksomhet 

For å nå formålet skal Yrjar Heimbygdslag: 

a) foreta oppbygging av samlinger bestående av  lokalhistoriske arkivsaker og gjenstander av museal verdi ,  

og registrere slikt tilfang.  

b) legge til rette for at samlingene kan brukes til lokalhistoriske studier.  

 c) være formidler av lokalhistorisk stoff og musealt materiale gjennom utstillinger,  muntlige  og skriftlige 

beretninger, publikasjoner og andre egnede medier.   

d) søke samarbeid med andre lokalhistoriske og museale aktører.  

e) arbeide for vern og bevaring av  kulturminner, verdifullt kulturlandskap og truede naturmiljøer og for en 

samlet oversikt over lokale  forekomster av slike verdier." 

Jeg ber styret vurdere dette innspillet.  Ordlyden i endringsforslaget mitt kan sikkert forbedres. Poenget er at  

det bør være   best mulig  samsvar mellom YHLs formål og  den virksomhet laget planlegger og bedriver.  
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