
ÅRSMØTEINNKALLING. (AVSKRIFT) 

Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag lørdag 25. februar 1995 kl.15.00 på 

møterommet på Librabygget. 

Sakliste:   

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

2. Valg av møteleder og sekretær. 

3. Årsmelding. 

4. Regnskap 

5. Arbeidsplan og budsjett 

6. Valg 

7. Orientering om Austrått Gård. 

8. Innkomne saker. 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20. februar. 

Vi anmoder alle medlemmer om å komme på årsmøtet. 

         Styret. 

 

ÅRSMELDING. 

Styrets sammensetning i 1994: 

Formann:  Kristin Myhre Johansen 

Nestformann:   Harald Røstad 

Sekretær  Berit Aasan 

Kasserer:  Brit Sandvik 

Styremedlem:  Hans Aune 

Varamedlemmer: Birgit Grøtan  

   Odd Morten Reitan 

Revisor:   Mikal Tyskø 

Vara:    Trond Grong 

Valgnemnd:  Herdis Røstad 



   Brit Åse Gilleberg 

   Svein Toresen 

Varamann:  Ivar Hopen 

Tillitsvervutenom styret: 

Styret i Stiftelsen Austrått Gård:  Harald Røstad/Nils Sannen. Vara: Hans Aune 

Lokalhistorisk samling:   Ivar Hopen 

Minneinnsamling:   Harald Røstad, Berit Aasan, Kristin Myhre Johansen 

Museumsnaustet:    Ivar Hopen 

Tinden:     Olaf Olsvold 

Museale ting:    Harald Røstad 

Gammelmotorene:   Hans Aune 

Registrering:    Kristin Myhre Johansen 

 

Medlemstall:  Laget hadde 135 medlemmer i utgangen av 1994 

Møtevirksomhet: Det har vært holdt 10 styremøter og 55 saker er blitt behandlet.  Det har også 

vært 2 samarbeidsmøter med Bjugn Bygdatun i forbindelse med samarbeidet 

om Møllkula.  

Representasjon:  * Kommunens representant i Den interkommunale museumsnemnda. 

   *Årsmøte i Sør-Trøndelag museumslag 

   * 15-årsjubileum på Møllargården 

*Tre møter på Ørland Næringsforum om samarbeid med prosjekter på   

Austrått og Uthaug. 

*Bondelagsmøte om bygdadager på Austrått Gård. 

*Ørland kommune om museumsstrategien i kommunen. 

*Ørland kommune om arbeidsleder for KAJA. 

 

VIRKSOMHET I LAGET 

Arrangement: 



Laget har også i år deltatt på bygdadagene på Austrått Gård, der Bondelaget var arrangør. 

Utstillingen gikk på temaet “Fra korn til mel”. Laget hadde også salg av kaffe og brød, og den 

tradisjonelle gjetteleken “Hva er dette?”. 

I slutten av november var laget innbudt av Ørland/Bjugn Husflidslag til å bygge opp en utstilling der 

temaet var “Jul i gamle dager” i forbindelse med deres førjulsarrangement på Austrått Gård. 

Utstillingen ble delt i to avdelinger der vi først tok for oss forberedelsene til jul, og i andre avdeling 

var det kjøkken og stue pyntet til jul. 

Husmannsplassen Tinden: 

Husmannsplassen har også denne sommeren vært åpen for publikum. Berit Aasan og Terje Sørensen 

har laget ny utstilling på loftet med utgangspunkt i kvinners arbeid i hjemmet. Det har også vært fire 

temahelger med kjerning av smør, maling av korn, potetmellaging og kornbetting. Ivar Hopens 

albumer om slekten til Jona og Haldis, og om andre husmannsplasser i  i området ble meget godt 

mottatt. Det er også i år lagt ned mye dugnadsarbeid på Tinden. I alt 70 timer. Alle husene ble malt i 

løpet av høsten ved hjelp av to stykker på KAJA.  Det var 300 gjester på besøk i sommersesongen. 

Museumsnaustet: 

Naustet har hatt lite nytt å by på denne sesongen og publikumstallet har vært deretter. Dette er gjort 

med hensikt, da laget håper å få til ny utstilling til Uthaug Fiskarlags 100-årsjubileum i -96. Naustet 

ble malt av KAJA-arbeiderne i høst. 

Austrått Gård: 

Laget ble bevilget 50 000 kr. av Ørland Sparebank til å starte arbeidet med lager og kontor på gården. 

Pengene, kombinert med KAJA-personer har ført til at lageret er ferdig innredet og registreringen 

godt i gang. Det er også investert i dataanlegg og registreringsprogram. Kontoret er midlertidig flyttet 

tilbake til Librabygget vi ikke har fått tildelt areal i fjøskassen til kontor. 

Museal samling: 

Ørland museumsnemnds samling er overtatt av laget, likeså skolemuseet på Opphaug skole. Det er 

også i år kommet inn gjenstander fra private personer. 

Lokalhistorisk samling: 

Privatarkivsamlingen er i løpet av året registrert og arkivert. 

Ellers kan nevnes at laget fikk tildelt 14 månedsverk av KAJA-midlene fra Ørland kommune. De 

ansatte har vært Kristin Myhre Johansen i 10 mnd., Gunnbjørg Alpen i 2 mnd. Og Nina Larsen i 2 

mnd. 

 

 

 

 



 

 

 

BUDSJETT OG ARBEIDSPLAN FOR 1995 

Budsjett: 

Medlemskontingent 12.000   Museumsnaustet 5.000 

Kulturmidler   4.000   Tinden   5.000 

Naustet/Tinden   4.000   Medlemsblad  3.000 

Underskudd  11.000   Muselt arbeid  5.000 

      Kontingent  1.000 

      Forsikring  2.000 

      Styrets disp.             10.000 

   -------------              ----------- 

   31.000                31.000 

 

 

 

 

 


