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Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2 006. 
 

Innledning 
Arbeidsåret 2006 har vært ganske hektisk med en jamn tilstrømning av gjenstander og arkiv. 
Aktiviteten ble som forutsatt i arbeidsplanen bortsatt fra vedlikeholdet på Tinden og 
Museumsnaustet, som ble utelatt. Bokprosjektet Skolehistoria kom som et prosjekt utenom 
planene for året. De enkelte aktiviteter blir omtalt i sine etterfølgende kapitler. Yrjar 
Heimbygdslag er 30 år i november. Ideen til laget ble sådd i samfunnskomiteen i Ørland 
Rotaryklubb i mars 1977 og laget hadde sitt første ordinære årsmøte på høsten samme år. 
 

Administrasjon 
Vi hadde ved årsskiftet 2006-2007 197 medlemmer, derav 17 familiemedlemmer, andre enn 
hovedmedlemmet, og 2 medlemmer i utland. 
Laget har vært ledet av det valgte styret. Det har vært 11 styremøter og behandlet 58 saker. 
 
 

Tillitsvalgte  i 2006 har vært: 
Leder Ivar Hopen Valgkomité Greta Hjerpset h            
Nestleder Harald Røstad Valgkomité Vigdis Hoff Hoøen 
Kasserer Svein Olav Ulset Valgkomité Ann Elin Jensen 
Sekretær Ingrid Gangås Varamedlem valgkomité Bernt Gjelvold 
Styremedlem Brit Sandvik Revisor Mikal Tyskø 
Varamedlem Karin Grong Revisor Stein Arne Solberg 
Varamedlem Jostein Solbue Varamedlem revisor Eivind Bremnes 

 
 
 

Arbeidsutvalg, oppnevnt av styret: 
Tinden, leder Brit Sandvik Medlemsmøter, leder Gry Meisingset 
 Elias Øien  Bernt Gjelvold 
 Greta Hjerpset h  Borghild Aune 
Museumsnaustet Ikke oppnevnt Møllkularedaksjon  

leder 
Aslaug Eidem 

Guriannastua, leder Harald Røstad  Odd Morten Reitan 
 Per Ebbe Røstad  Arnt Tore Andersen 
 Ingrid Gangås  Vigdis Hoff Hoøen 
Motorer , leder Hans Aune Internettredaksjon Ivar Hopen 
 Harald Røstad Tekstiler, leder Brit Sandvik 
 Johan Martin Thoresen  Inger Jøssing 
 Svein Olav Ulset  Solfrid Paasche 
Gjenstander, leder Harald Røstad Arkivet , leder Ivar Hopen 
 Ingar Lium  Eivind Bremnes 
 Svein Olav Ulset  Terje Sørensen 
Boka Skolehistorie Terje Sørensen  Ingrid Gangås 
 Ingrid Gangås   
 Eivind Bremnes   
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Årsmøtet 
Årsmøtet ble holdt på møterommet, Austrått Gård, 18.2.2006. Vedtektsendringer, hvor styrets mulighet til 
å opprette arbeidsutvalg ble formalisert. Ny leder ble valgt, de andre tillitsvalgte tok gjenvalg. 

Andre møter/kurs 
Mandagsmøter ble forsøkt opprettet, den første mandag i hver måned. I 2006 ble det avviklet 5 møter, 
møtested Austrått Gård. 

I et fellesmøte med alle arbeidsutvalgene møtte ledere av de aktive arbeidsutvalgene opp. 
Arbeidsoppgaver ble presentert. Nye medlemmer og ledere til de passive arbeidsutvalgene ble ikke 
oppnevnt i arbeidsåret. 

Møte med FYSAK Ørland hvor de ønsket ideer til trimturer med innslag av historiske steder. 

Møter med Bjugn Bygdatunlag om samarbeid og seminar i lokalhistorie, planlagt for primo 2007. 

Leder deltok i ledermøte i Sør-Trøndelag historielag i november. 

Leder deltok i et kurs ved IKA (Interkommunalt arkiv) på Dora i Trondheim, emne privatarkiv. 

To deltakere, Ingrid Gangås og Brit Sandvik, deltok ved årsmøtet i Fosen historielag på Hitra. 

Ved årsmøtet i Sør-Trøndelag historielag deltok to medlemmer, leder og nestleder. 

Brit Sandvik og leder deltok på et kurs i skatteregler for frivillige lag, holdt av skatteetaten i Åfjord. 

Gaver 
Fra Ørland kommune en Epson skanner. Den er ment gitt laget som en motytelse for digitalisering av 676 
flyfoto fra 1961, som ligger i kommunenes arkiv. Formalisering av denne gaven er ikke fullført. 

Fra Ørland sparebank og Ørland kommune, hver kroner 70 000 til utgivelse av skolehistoria for Ørland. 
De 70 000 kroner fra Ørland kommune ble betalt direkte til Fosen trykkeri for trykkekostnader og er ikke 
ført i vårt regnskap. 

Fra Ørland museumsråd kr 6423,01, som var det beløpet Ørland museumsnemnd i sin tid hadde til 
disposisjon for å ta vare på de museumsgjenstandene de hadde i sin varetekt, og som senere ble overført 
til Yrjar Heimbygdslag. 

Fra Fosen videregående skole verkstedbøker og verktøy, for øvrig se gjenstandssamlingen og den 
lokalhistoriske samlingen. 

Fra Ørland kommune møbler fra Grande/Garten skole, bord, stoler og skap fra klasserom. 

Hvert styremedlem i Yrjar Heimbygdslag fikk et eksemplar av boka Skolehistoria. 

Andre emner 
Heimbygdslaget skiftet forsikringsselskap fra Gjensidige til Terra forsikring for bygninger og 
dugnadsfolk. 

Bokutgivelse 
Yrjar Heimbygdslag ga ut skolehistoria for Ørland, den er skrevet av Terje Sørensen. Med i 
redaksjonskomiteen var Ingrid Gangås og Eivind Bremnes. Ragnhild Nesset Hoel hjalp til med 
korrekturlesinga. Ørland kommune og Ørland sparebank støttet utgivelsen med penger, se under ”gaver”, 
Boka ble utgitt 1. desember 2006. Opplaget er på 500 eksemplarer og er forhåpentligvis det første bindet 
av kulturhistorien om Ørland. 

Møllkula 
Sammen med Bjugn Bygdatunlag utga vi også i år to nummer av ”Møllkula”. Bladet blir trykt på Fosen 
Trykkeri og er populært både blant våre medlemmer og andre. Fire medlemmer er med i 
redaksjonskomiteen, se opplistingen øverst. 



 4 

Internett, http://museumsnett.no/yrjarheimbygdslag 
Lagets hovedside har fått ny utforming. Kapittelet, bebyggelse i Ørland er komplettert med Kråkvåg og 
Storfosna. Kapitlene gjenstandssamling og lokalhistorisk samling er også oppdatert med nytt tilfang.  

Den lokalhistoriske samlingen 
Fra Håvard Sundet instruksjonsbok for Fordson traktor. 

Fra Einar Raa, juleheftet ”Juleaften paa landet”. 

Fra Rolf Lage Ulriksborg skjøte og kontrakter fra gården Ulriksborg, Lageborg og Borg. Skannet bilder 
som tilhører Rolf Lage Ulriksborg og fra et album som har tilhørt Johan Grimstad. 

To bind med ”Frå amtsskole til folkehøgskole, 75-årsskrift for Fylkesskolen i Norge I og II, gitt av Eilert 
Bjørkvik, via Ingrid Gangås. 

Tre lydbandopptak fra Kåre Hoff. De ble brukt i valgfag lokalhistorie, som han hadde. 

Fra Tove Værdahl en bærepose med arkiv fra Anders Ophaug. Dette ble med til henne under auksjonen 
på Opphaug etter Ane Opphaug. 

Fra Ingar Lium ei eske med arkiv fra ”Østråt driftskredittlag” og ei eske med arkiv fra ”Ørland 
sangforening”. 

Fra Camilla Lilleengen arkiv fra Ørland lotteforening, stiftet 23.4.1970. Arkivet hadde vært oppbevart i 
”heimevernsbrakka” på Austrått. 

Tre regnskapsbøker fra gården Ytre Uthaug, g.nr. 74/11, gitt av Arnhild og Arnljot Lund. To bøker 
omhandler handelsvirksomheten på gården i 1893/94 hvor det ble handlet med matvarer, spiker og 
vindusglass, lær og tøyer. Den tredje boka er regnskap fra fiskehandel i 1894, muligens i Lofoten. 
Christoffer Lund handlet mellom annet med fisk. Kona Antonette, bestyrte gården og handelen der. 

Fra Per Furunes, lærer ved Mære landbruksskole, en kopi av salgskatalog fra Felleskjøpets 
maskinavdelinger, ca 1919 og instruksjonsbok for Strømmen vedgassgenerator. 

Kopi av skjøte for Rein Gård, Stadsbygd. Gårdsnummer 11, bruksnummer 1. 

Fra Coop Uthaug, jubileumsskrift 1956 og 1981, den første utredning om sammenslutning av 
forbrukerlagene på Ørland, kladder over handlene på Uthaug. Skrivepapir med logo ble overlevert i 
forbindelse med opphør som selvstendig lag 31.12.2006. 

Fra Asbjørg Løvik fire lærebøker, Folkets Bog, Nutids Landbruk og Dyrlægebok for Landmannen. 

Fra Agnes Ottersbo Sundli fotografier til skanning. 

Fra Åshild Kirkbak og Gunn Terjesen regnskapsbøker, brev og notater fra Jakob Kirkbak (1844-1916). 
Mye omhandler kjøp og salg med fisk og sild. Tilfanget er ikke gjennomgått. 

Fra Fosen videregående skole, sømlinjen, årsmeldinger fra skolen og fotografier. Se også 
gjenstandssamlingen. 

Fra gamle realskolen klassebilder som hang i en monter i gangen. 1955-1970. 

Fra Fosen videregående skole, husmorskolen, fotografier av skoleklasser. Mange av de siste årskullene er 
ikke identifisert med årstall. 

Fra Fosen videregående skole, mekaniske fag, reparasjonshåndbøker for traktorer og andre maskiner. 

Fra Arnt Tore Andersen en oversikt over hvilke lokomotiv og tippvogner som var på Ørland etter krigen. 

Fra Harald Brun-Jensen en fotokopi av restaureringsoppskrift for hestekjøretøy. 

Den museale samlingen 
Den museale samlingen er registrert på arkivkort, digital ordning i database mangler. Som er midlertidig 
ordning blir de viktigste opplysningene fra arkivkortene skrevet over til et Excel regneark som muliggjør 
en enkel søking i tilfanget. 

Fra COOP Uthaug NMT 450 mobiltelefon, kinoreklame, trykkeklisjeer, håndtrykkeri. 
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Fra Rolf Lage Ulriksborg fragment fra tidligere jordfunn på Borg, Uthaug. Det er bein, flint, tenner, skår 
av leirgryte, knapper, spenne, spiker og båtsaum. 8 fotografier som har tilhørt Marta Nesset, Uthaug og er 
fra hennes familie på Bynesset. 

Fra Aslaug Eidem en reisegrammofon. Tilhørte først Lien på Met’en Ørland flystasjon og deretter hennes 
far, Finn Eidem. Aslaug brukte den til å danse etter i bursdager fra først på 50-tallet. 

Fra Odd Pettersen Uthaug’s dødsbo ei skjellklype. Den er plassert i naustet. 

Fra Nelly Grinnen to diplomer fra Trøndelagsutstillinga 1930 og skriveramme med pren for blindeskrift, 
sammen med bøker, skrevet med blindeskrift. 

Fra Thor Sandvik to fotoapparat og en telefon med nummerskive. 

Fra Morten Bakken, Dalebakken, karjol, sluffe, hestehakke, sjeker og skåkler. 

Fra Tordis Innstrands dødsbo, via Bjørn Ørsleie, barnevogn, bryggeroven og gryte, hakkelsmaskin, 
korntørke, kjerne, og flere andre husgeråd, samt diverse klær. 

Fra Johan Martin Thoresen; ekkolodd, kopprekke og eggkasse. 

Fra Olaf Oksvolds dødsbo, via hans datter Berit Frich, to billass med gjenstander, deriblant tekstiler og en 
ovn. 

Fra Åge Stallvik to Massey Harris traktorer. 

Fra Toril Skanke Brungot via Bernt Gjelvold en harmofon fra 1966-67. 

Fra Ivar Hopen en påhengsmotor og et kvarter med litt blåstein. 

Fra Sigmund Skaret en stasjonærmotor. 

Fra Fokus Bank, Brekstad, 20 gjenstander brukt i banktjenesten, hovedsakelig skrive- og regneutstyr. 

Fra Rolf Lage Ulriksborg ei ”gjesteseng” som har vært brukt på gården Ulriksborg. Han vil stå som eier 
av senga. 

Fra Ranveig Stuenes mønster og garnprøver. 

Fra Frode Øyen, Opphaug en traktor, Massey Ferguson gullkalv. 

Fra Inge Hegvik, kjøttkvern, papirveske, to tobakkesker, en med fire ruller ”bekatråd”, og et måleband på 
10 meter. 

Fra Agnes Ottersbo Sundli to innrammede fotografier, av Hans Petter Rønne (1862-1896) og kona Hanna 
Oline Martinsdatter Uthaug (1866-1940). YHL 7019 og 7018. 

Fra Per Skaret et innrammet luftfoto av Hagengården på Uthaug. G.nr. 74/20. Bildet ble gitt av Arvid 
Olsen til Inge Hegvik, som ga det videre til Per Skaret. 

Fra Per Ratdal ei kiste merket Jacob Hendrik Larsen Røstad 1860. 

Fra Fosen videregående skole på Brekstad, gjenstander fra sømlinjen og mekaniske fag og husmorskolen. 
Det er kokekar, sømmønster og arbeidsbøker, mye verktøy og ei hydraulisk presse. 

Fra Oskar Kotte, Uthaug, gjenstander fra stabbur og eldhus, ispedd sjørelaterte gjenstander, til sammen et 
bil- og hengerlass. 

Fra Tore Lindheim, Brekstad, motorsag og støpeform. 

Fra Marie Bretting, Opphaug, duker, løpere, hekleting og strikket lue. 

Fra Dagny Hovde en kvinnedrakt fra Hasselvika fra ca 1830, serveringsforkle, putevar og indre del av ei 
muffe. 

Fra Solveig Ophaug tre fotoalbumer som stammer fra Geilvoll, gnr. 81-3, på Røstad. 

De fleste gjenstandene er fotografert og presentert på Yrjar Heimbygdslags hjemmesider på Internett 
under menyvalget ”Gjenstandssamlingen”. Skulle noen givere, mot formodning, være utelatt i denne 
oversikten, beklager vi det. 



 6 

Austrått gård 
Bygdadagene avviklet 26. og 27. august. Heimbygdslaget hadde åpen kjeller, traktorparade, motor og 
redskapsutstilling ute. Servering av rømmegrøt og kaker i Rånesalen hvor vi også hadde loddsalg. Alt ble 
utført etter gammel lest. 

Juledagene ble holdt i regi av Ørland/Bjugn Husflidslag 1-3. desember. Vi hadde dobbel ”stand” med 
smørsalg av egenprodusert smør med rømme fra Tine meierier, avdeling Brekstad. En utstilling om 
merkedager i november og desember, hvor primstavmerkene var en rød tråd, var satt opp. Interessen for 
utstillingen blant publikum var liten. Loddsalget ga også i år et pent overskudd. Salget av skolehistoria for 
Ørland startet denne helga. 

Museumsverkstedet Austrått Gård 
Restaureringen av motorer og traktorer har pågått hele året. Med gavene fra yrkesskolen, verktøy og 
presse, er verkstedet enda bedre i stand til å reparere det som må repareres. 

Husmannsplassen Tinden 
Tinden var åpen for publikum de fem søndagene i juli og 108 gjester har signert gjesteboka. Styret og 
andre av lagets medlemmer stilte opp som vertsfolk. Det ble solgt kaffe, vafler og kaker. 
Avstressingslaget har i løpet av året hatt 11 samlinger med gjennomsnittlig oppmøte på 6 personer hver 
gang. 
Plenklippingen ble også i sommer utført av innleid hjelp. 

Guriannastua 
Begge bygningene ble oljet i mai. Guriannadagen ble avviklet 25. mai med 81 gjester. Bernt Gjelvold 
kåserte om torvskjæring, kåseriet ble veldig godt mottatt av publikum. 

Museumsnaustet 
Naustet ble rengjort og kattene som hadde tatt seg inn i naustet er nå forhåpentligvis utestengt. De hadde 
ødelagt mye av utstillingen. Det var ingen gjester i naustet i år. 

Dugnaden 
Denne oversikten over dugnadsarbeid er fremkommet fra notater og taksering av aktiviteten gjennom 
året. Vi ønsker at alle som utfører en tjeneste for laget tar seg bryet med å notere tidsforbruket slik at 
samfunnet omkring oss kan verdsette den felles innsats lagsmedlemmene, og andre, gjør for fellesskapet. 
Til sammen er 4010 timer lagt ned i dugnadsarbeid. Det tilsvarer 2,5 årsverk. 

Avslutning 
Vi vil avslutningsvis takke alle, medlemmer og de som ikke er medlemmer, og som har hjulpet laget i 
løpet av året. Det være seg med dugnadsarbeid og alle de som har støttet oss ved å kjøpe lodder. En takk 
til alle som overlater sine klenodier til laget. En spesiell takk til den faste dugnadsgjengen ved Austrått 
Gård. 
 
 
Styret for Yrjar Heimbygdslag 
 

Ivar Hopen Harald Røstad Svein Olav Ulset Ingrid Gangås  Brit Sandvik 
Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 
leder nestleder kasserer sekretær  styremedlem 

 
 

Forslag til budsjett og arbeidsplan for år 2007  
I verkstedet arbeides det godt hele året, og det er meningen at påbegynte restaureringer gjøres ferdig, og 
at nye blir satt i gang. Styret vil arrangere medlemsmøter og mandagsmøter. For å benytte 
foredragsholdere må en videofremviser kjøpes inn. Det vil styrke interessen for møtene og dermed for 
laget. Eiendommene må holdes i orden.  Alle tre bygningene trenger utvendig vedlikehold. Vinduene i 
potetkjelleren og lagsrommet må repareres. Registrering og oppdatering av samlingene må foregå 
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fortløpende. Det er et mål at arbeidsutvalgene blir mer aktive og selvstendige i dette arbeidsåret. For å 
kunne få god oversikt over gjenstandssamlingene må laget kjøpe inn en datamaskin som plasseres 
permanent på lagsrommet. Avfukter må kjøpes til bruk i potetkjelleren og som reserve til den som står i 
arkivet. Et dobbelt garderobeskap må kjøpes til den del av tekstilsamlingen som må henge og flere reoler 
på anskaffes til arkivet. 
 
Bokprosjektet Skolehistoria kom med i 2006 uten at det var planlagt i budsjettsammenheng. På samme 
måte er det nå tanker omkring et neste bind av kulturhistoria for Ørland, et bind om den religiøse 
aktiviteten i kommunen og sognet, med hovedvekt på kirkene og kristenlivet. Dette er avhenging av 
økonomisk støtte utenfra og at forfatteren mener seg ferdig med skrivearbeidet. Derfor legges heller ikke 
dette mulige prosjektet til arbeidsplanen for 2007. 
 
Inntekter 2007 
Tinden  5.000 
Naustet 0 
Guriannastua 3.000 
Austrått gård, bygdadager 30.000 
Austrått gård, julearrangement 10.000 
Andre arrangement 3.000 
Medlemskontingent, uforandret 28.000 
Medlemsblad, Møllkula, annonser og salg 5.000 
Boksalg Skolehistoria 
Husleie 2007-2017 fra pipebanken 

50.000 
10.000 

Renteinntekter  10.000 
Underskudd 34.000 
Sum 188.000 
 
 
Utgifter 2007 
Tinden, vedlikehold, plenslått 7.000 
Naustet, vedlikehold, plenslått 3.000 
Guriannastua 1.000 
Austrått gård, strømregning, vedlikehold 10.000 
Lokalhistorisk samling, utstyr 2.000 
Museal samling, verksted 30.000 
Medlemsbladet Møllkula 14.000 
Administrasjon 8.000 
Møter/arrangementer 20.000 
Kontorutstyr/kontingent andre lag 3.000 
Avfukter 10.000 
Datamaskin 9.500 
Videofremviser 10.500 
Bokprosjek, skolehistorie, kirkehistorie 50.000 
Til styrets disposisjon 10.000 
Sum 188.000 
 
 

Valg 
Valgkomiteens forslag. 
 
Funksjon Navn Varighet Merknad 
Leder Ivar Hopen 1 år Gjenvalg 
Styremedlem Ingrid Gangås 2 år Gjenvalg 
Styremedlem Karin Grong 2 år Ny, Svein Olav Ulset går ut. 
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Varamedlem til styret Inge Hegvik 2 år Ny som 2. varamedlem, Karin Grong 
går ut. 

Valgkomite Borghild Aune 3 år Ny, Greta Hjerpseth går ut. 
Varamedlem til valgkomite Bernt Gjelvold 1 år Gjenvalg 
Revisor Mikal Tyskø 1 år Gjenvalg 
Revisor Stein Arne Solberg 1 år Gjenvalg 
Varamedlem for revisor Eivind Bremnes 1 år Gjenvalg 
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ÅRSREGNSKAP YRJAR HEIMBYGDSLAG 2006 

RESULTATREGNSKAP 
 

Inntekt 2005 2006 
   
Medlemskontingent 23 630,00 26 950,00 
Inntekt Naustet 0 0,00 
Inntekt Tinden (ordinær åpning) 3 499,50 3 938,00 
Inntekt Tinden (avstressingslag) 7 205,00 3 750,00 
Inntekt Tinden (utleie) 0 0,00 
Guriannadag 2 350,00 2 815,00 
Inntekt bygdadager på Austrått 41 621,00 34 115,00 
Inntekt julearrangement Austrått 12 185,00 10 340,00 
Inntekt museal samling 0 2 000,00 
Inntekt "Skolehistorie" 0 90 950,00 
Salg av Møllkula + annonseinntekter 6 220,00 4 690,00 
Kulturmidler 0 0,00 
Renteinntekter/gaver/diverse 7 368, 48 15 359,46 
Sum inntekter 104 078,98 194 907,46 
   
Utgifter   
Tinden 10 012,00 5 738,50 
Naustet 450,00 1 219,00 
Austrått Gård 8 319,60 13 276,00 
Guriannastua 0 0 
Utgift "Skolehistorie" 0 49 264,00 
Lokalhistorisk samling 5 044,50 1 359,00 
Medlemsblad 9 596,50 14 618,00 
Administrasjon 7 426,80 8 088,00 
Møter/arrangement 16 814,00 15 528,82 
Kontorutstyr, kontingent andre lag 5 132,50 2 397,00 
Museal samling 29 003,50 31 472,17 
Diverse/gaver 1 396,00 2 320,00 
Sum utgifter 93 195,40 145 280,49 
   
Overskudd 10 883,58 49 626,97 
   

Balanse 31.12.2005 31.12.2006 
   
Eiendeler   
   
Ørland Sparebank, 4290 38 39524 38 195,89 8 098,13 
Ørland Sparebank, 4290 16 38904 315 022,94 353 015,17 
Ørland Sparebank, 4290 48 14223 0 41 735,32 
Eiendommer, inventar og utstyr 140 000,00 140 000,00 
Beholdning ”Skolehistorie” 0 86 000,00 
 493 218,83 628 848,62 
Gjeld og egenkapital   
   
Egenkapital 493 218,83 628 848,62 

   
   

Brekstad, 19.01.2007 Brekstad, 31.01.2007  
 Regnskapet er revidert og godkjent 
   

Svein Olav Ulset Mikal Tyskø  Stein Arne Solberg 
regnskapsfører revisor revisor 
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Forslag til reviderte vedtekter for Yrjar Heimbygds lag. 
Formål 
Yrjar Heimbygdslag er et lokalhistorisk lag 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.  
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 o.s.v.. 

b) Legge til rette for at samlingene kan brukes til lokalhistoriske studier. 
c) Arbeide for å utgi egnet materiale i publikasjoner. 
d) Støtte arbeidet med opprettelse av bygdemuseum. 
e) Søke samarbeid med lokale museumstiltak. 
f) Arbeide for en samlet registrering av verdifulle kulturlandskap, kulturminner og naturmiljøer, og verne om slike. 

Organisasjon 
Yrjar Heimbygdslag er selveiende og ingen kan ha eierposisjon, og dermed disponere over Yrjar Heimbygdslags formue, kreve 
utbetaling av overskudd eller hefte for Yrjar Heimbygdslags gjeld. Styret er ansvarlig for driften, og for registrering og arkivering 
av lagets eiendeler. Signaturrett er tildelt styret i fellesskap. Når daglig leder for samlingene er oppnevnt, er vedkommende 
ansvarlig ovenfor styret for samlingens daglige drift. Samlingens unika kan ikke avhendes. I unntakstilfelle kan styret med vanlig 
flertall treffe beslutning om deponering i andre samlinger eller arkiv. Styret utarbeider egne regler for driften av samlingene. 
Yrjar Heimbygdslag skal være medlem i Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie. 
Medlemskap 
Alle kan bli medlemmer av Yrjar Heimbygdslag når de betaler kontingenten som fastsettes av årsmøtet i samband med budsjettet. 
Utmelding skjer skriftlig. Ubetalt kontingent to år på rad regnes som utmelding. 
Årsmøte 
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Alle medlemmer har 
møte- og stemmerett. Årsmøtet er alltid vedtaksfør. Årsmøtet skal ta standpunkt til: 

a) Styrets årsmelding.  
b) Årsregnskapet i revidert stand. 
c) Valg. 
d) Arbeidsplan og budsjett for neste år. 
e) Andre saker som fremmes av medlemmer senest 3 dager før årsmøtet. 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 20 % av lagets medlemmer, eller et flertall av styret, forlanger det.  
Styret 
Yrjar Heimbygdslag skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen skal velges særskilt og for ett år av gangen. 
De øvrige fire styremedlemmene og varamedlemmene velges med to års funksjonstid. To styremedlemmer og et varamedlem 
velges hvert år. 
Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Styret er vedtaksfør når 3 medlemmer er til stede. Det føres møtebok som 
underskrives for hvert møte av de som er til stede. 
Arbeidsutvalgene 
For å avlaste styret med praktisk organisering av arbeidsoppgavene kan styret oppnevne arbeidsutvalg for de viktigste 
aktivitetene. Antall arbeidsutvalg vil variere med aktiviteten i laget og det er styret som til en hver tid regulerer antallet. Antall 
deltakere i arbeidsutvalgene kan være fra en til flere og funksjonstiden bør være på minst to år. Oppgavene for arbeidsutvalgene 
må samordnes med styret og arbeidsutvalgene må ikke gjøre avtaler, organisatoriske eller økonomiske, som binder opp styret. 
Valg 
Yrjar Heimbygdslag skal ha ei valgnemnd på tre medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene i valgnemnda velges med tre års 
funksjonstid. Ett medlem og varamedlemmet velges hvert år. I det tredje års funksjonstid er medlemmet leder av nemnda. 
Valgnemnda fremmer forslag til styret på: 

a) Leder 
b) Styremedlemmer  
c) Varamedlem til styret 
d) To revisorer, med funksjonstid ett år 
e) Varamedlem til revisorene med funksjonstid ett år 
f) Medlem og varamedlem til valgnemnda 

Forslagene sendes medlemmene sammen med årsmelding og innkalling. De foreslåtte personer skal være forespurt av 
valgnemnda. Forslagene sendes til styret tre uker før årsmøtet. 
Vedtektsendring 
Forslag til vedtektsendring skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Et slikt forslag må ha 2/3 flertall av de 
frammøtte på ordinært årsmøte for å bli vedtatt. 
Oppløsning 
Eventuell oppløsning av Yrjar Heimbygdslag blir å behandle som vedtektsendring, men må for å være gyldig, vedtas på to 
årsmøter som følger etter hverandre. Siste årsmøte bestemmer med alminnelig flertall hva som skal gjøres med lagets midler og 
eiendeler. 
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Første arbeidsoppgave på restaureringen av en traktor er rengjøring. Her vasker Johan Martin Thoresen en delvis 
nedplukket Massey Harris Pony. 
 
 
 
 
 
 
 

Returadresse: Yrjar Heimbygdslag, Austrått Gård, 7140 Opphaug. 
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