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 ÅRSMØTEINNKALLELSE  
 
 
 Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag 
  
 LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300 
 
 Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug. 
 
Saksliste 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder og sekretær 
3. Godkjenning av årsmelding for 2008 
4. Godkjenning av regnskap for 2008 
5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2009 

Styrets forslag, 200 kroner for enkeltmedlemmer, økning på 50 kroner fra 2008. 
Styrets forslag, 50 kroner for familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, 
uforandret fra 2008. 

6. Godkjenning av arbeidsplan og budsjett for 2009 
8. Valg 
9. Innkomne forslag 
 
Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være hos styret senest 25. februar, og 
sendes til: Yrjar Heimbygdslag, Austrått Gård, 7140 OPPHAUG eller som e-post til laget. 
 
Det blir mulighet for å kjøpe Ørlandsbok – Skolehistorie og Kirkehistorie og kristenliv, pris 
kr. 350 per stk. 
 
Ta med årsmeldingen på årsmøtet. 
 
Velkommen. 
 
 
Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2008. 

Innledning 
I arbeidsåret 2008 har hatt vi hatt en jamn tilstrømning av gjenstander og arkiv og avviklet de vanlige 
arrangementene. Bygningene er vedlikeholdt. Registrering og reparasjoner av gjenstander er tatt etter hvert. 
Lagets aktiviteter, som beskrives i det etterfølgende, blir heretter bare tilgjengelig for lagets medlemmer, foruten 
den overbygde organisasjon vi er tilknyttet. Regjeringens organ for arkiv, bibliotek og museum, ABM utvikling, 
ønsker ikke lenger vår statistikk. Alle, som ikke har minst en halv fast stilling i sin organisasjon, skal heretter 
være anonyme bidragsgivere til landets ABM-aktivitet. Når alle organisasjoner, tilsvarende Yrjar Heimbygdslag, 
ikke lenger eksisterer, slipper regjeringen å bekymre seg for driftsgrunnlaget for slike. Da har vi bare de 
konsoliderte organisasjonene tilbake, og regjeringen kan redusere sin totale utgiftspost i sine budsjetter. 
Etter henvendelse fra Fortidsminneforeningen, Den trønderske, om dagliglivets kulturminner i kulturminneåret 
2009, foreslo vi tema som okkupasjonsåra og etterkrigstida i Ørland, Guriannastua på Karlsenget, 
husmannsplassen Tinden, Dokkene omkring Ørland, sommerfjøs, torvbuer og torvtaking og myrkverna vår. 
Dette kan være tema som NRK Trøndelag kan benytte i 2009 i en programserie om lokalhistorie. 

Administrasjon 
Vi hadde ved årsskiftet 2008-2009 200 medlemmer. Av disse var det 17 familiemedlemmer og 1 medlem i 
utlandet. Det har vært 7 styremøter og behandlet 33 saker.  
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Tillitsvalgte  i 2008 har vært: 
Leder Ivar Hopen Er på valg  Valgkomité Ann Elin Jensen Er på valg 
Nestleder Oddvar Haagensen   Valgkomité Borghild Aune  
Kasserer Brit Sandvik   Valgkomité Jostein Solbue  
Sekretær Ingrid Gangås Er på valg  Varamedlem 

 valgkomité 
Bernt Gjelvold Er på valg 

Styremedlem Karin Hoff Grong Er på valg  Revisor Mikal Tyskø Er på valg 
Varamedlem Inge Hegvik Er på valg  Revisor Stein Arne Solberg Er på valg 
Varamedlem Petter Kammen   Varamedlem revisor Peggy Finboe Er på valg 

 
 
Arbeidsutvalg. Det har ikke vært oppnevnt nye arbeidsutvalg, følgende har sittet over, leder skrives først: 
 
Tinden Brit Sandvik Gjenstander Harald Røstad 
 Elias Øien Møllkularedaksjon  Aslaug Eidem 
 Greta Hjerpseth  Arnt Tore Andersen 
Museumsnaustet Ikke oppnevnt  Vigdis Hoff Hoøen 
Guriannastua Harald Røstad Internettredaksjon  Ivar Hopen 
 Per Ebbe Røstad Arkiv  Ivar Hopen 
 Ingrid Gangås Kirkehistoria Terje Sørensen 
Motorer  Hans Aune   Ingrid Gangås 
 Johan Martin Thoresen   Ragnhild Nesset Hoel 
 Harald Røstad   

    

Årsmøtet 
Årsmøtet for 2008 ble holdt 23. februar 2008 på Uthaugsgården. Regnskap for 2007 og budsjett for 2008 ble 
godkjent.  
 

Møter og kurs 
Brukermøte med Stiftelsen Austrått Gård i januar. Vi ønsker oss bislag mot snøras foran porten til potetkjelleren, 
og sikring av kjelleren under kjøkkenet mot vannlekkasje. Vi foreslo en enkel varsling med hjelp av nivåbryter 
og varsellampe, drevet med tørrbatterier. 
Styret har vedtatt å innlede samtaler med Ørland kommune for å se på mulighetene for å etablere et 
kulturminnekart for kommunen, tilgjengelig for allmennheten. Oddvar Haagensen fikk ansvaret for dette. Det 
har vært avholdt to møter med kommunen representert ved Ragnar Jensen og Knut Berg. Ivar Hopen deltok også 
på begge møtene. På siste møte i oktober 2008 deltok i tillegg Knut Harald Stomsvik fra Fylkeskommunen. Det 
er igangsatt et statelig utviklingsprogram med siktemål å utvikle kulturminnekart for alle deler av landet. 
Utviklingsprosjektet baserer seg på Askeladden GisLink. I Ørland kommune vil arbeidet bli videreført gjennom 
det ordinære kommuneplanarbeidet og revisjon av kommuneplan. Dette arbeidet startet opp høsten 2008. Vi har 
møtt stor velvilje i kommunen, men arbeidet går sakte framover. Heimbygdslagets rolle vil være som pådriver, 
både mot kommunen, og mot andre aktører. Det vil mest sannsynlig ikke være mulig for heimbygdslaget å 
etablere og vedlikeholde et eget kulturminnekart for kommunen. 
Leder deltok på seminar på Sverresborg i september om ny utforming av internettsider for å møte utfordringen 
fra lesere med kognitive problemer. 
På åpent medlemsmøte ved Opphaug oppvekstsenter, 8. desember 2008, møtte 14 personer. Rektor Odd Erik 
Røstad orienterte om skolen og viste rundt i bygningene. Det ble servert sodd. 
Harald Røstad har vært vararepresentant til styret i Sør-Trøndelag historielag. 
Hans Aune er lagets representant i styret til Stiftelsen Austrått Gård. 
 

Gaver og støtte 
Fra Kolo Veidekke AS masse til oppfylling i vestre låvebru. 
Fra Ørland bygdeservice hjelp til støping av gulv i vestre låvebru. 
Fra Ørland Sparebank lysarmatur og to skrivebord. 
Fra Ørland Sparebank annonsestøtte. 
Fra Ørland Sparebank støtte til trykking av ”Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv” med kr. 40.000. 
Fra Ørland kommune støtte til trykking av ”Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv” med kr. 70.000.  
Fra Bjugn kommune støtte til trykking av ”Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv” med kr. 3.000. 
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Den lokalhistoriske samlingen 
Noe av tilfanget til den lokalhistoriske samlingen kunne like gjerne vært skrevet i oppsummeringen av den 
museale samlingen. 
Fra Ørland menighetskontor gamle bøker som har vært lagret på loftet i presteboligen og et kart over 
Brekstadbukta med eiendomsgrenser. 
Fra Ørland teaterlag arkiv 1991 – 2005. 
Fra Musikkselskapet Fossegrimen kopi av foto av Fossegrimen og beretning 1930-1980 av Jon Kirkeby Garstad, 
Trygve Faldahl og Johan Bakken, formidlet av Aslaug Eidem. 
Fra Magnhild Rædergård, via Ingar Lium, protokoller fra flere misjonsforeninger på Grande. 
Intervju med Herlaug Døsvik hvor han fortalte om skjellgraving og linefiske, intervjuer Ivar Hopen. 
Intervju med Unn Lund Grøtan om Uthaugsgården, intervjuer Ivar Hopen. 
Foto og video av teknikken i bruk av steinrulle til glatting av duker. Sted Uthaugsgården, medvirkende Unn 
Lund Grøtan og Torunn Mikkelhaug, utført av Ellen og Ivar Hopen. 
Fra Inge Hegvik prospektkort over Sæter, Bjugn, boka 100 tegninger fra Falstad og boka Ingeborg Huitfeldt. 
Fra Atle Reilo arkiv. 
Fra Snorre Hoff, via Harald Berre, fotografi av gården Vik ca 1900 og to kart fra storskiftet ca 1883-84 av Vika 
indre og ytre utmark. 
Fra familien Tokstad, ved Knut Einar Tokstad, arkiv etter lærer Carsten Tokstad. Del av arkiv fra Grande 
avhaldslag. Regnskapsbok for Grande Songlag. 1943 – 1955. 51 fotografier fra Albrigtsgården og Grande skole 
m.m. Til sammen 12 arkivbokser i dette tilfanget. 
Fra Ørland Bjugn kunstforening regnskapsbilag 1976 – 1996. Tidligere plassert utstillingsprogram og 
presseklipp, 1980 – 1992, fra Ellen og Ivar Hopen. 
Fra Rolf Lage Ulriksborg, Uthaug, to fotografi av militære mannskaper, mulig 1905. En konvolutt, manual for 
slåmaskin. 
Fra Bjørn Ørsleie meldingsblad 1981 fra Forretningsbanken, Brekstad. Formidlet fra Bjørn Ørsleie, Innstrand, 
bilag og regnskap fra Ørland teaterlag for perioden 1991 – 2005. 
Fra Harald Røstad ”Ørland Senterparti 70 år”. 
Fra Storfosna skole skoleplaner og historiske utredninger benyttet i undervisningen der. 
Protokoller fra Storfosna ungdomslag, funnet på Storfosna skole, møteprotokoll 1932 – 1951. Møteprotokoll 
1953 – 1987. ”Vindusposten”. 
Fra Per Ebbe Røstad, en CD med fotografier av gravminner på Storfosna. 
”Døsvik Misjonsforening 95 år” 31.8.1986, ”Døsvik Misjonsforening 100 år”, begge skrevet av Gunnveig 
Ørsleie. Formidlet via Asbjørg Løvik 27.2.2007. 
Forhandlingsprotokoll 1910 – 1988, medlemsbok 1910 – 1987, fra Garten indremisjonsforening. 
Kassabok 1947 – 1966 for Grande bedehus. 
Fra Grande kinaforening 1891-ca 1960, Regnskapsbok og foreningsmøter 1908- 1930, regnskapsbok og 
foreningsmøter 1934- 1955, bilde av foreningsmedlemmene er limt inn i permen på den siste. 
Fra Ørland misjonsforening av NMS, Regnskapsprotokoll kombinert med møtereferat, 1922 - 1964. 
Forhandlingsprotokoll og medlemsfortegnelse 1922 – 1941. Konvolutt med regnskapsbilag og kvitteringer, 
prospektkort med misjonsmotiv, innbydelser til kretsmøter, årsmeldinger, julemerker. 
Fra Ørland indremisjonsforening, Forhandlingsprotokoll 1889 - 1930. Innlagt vedtekter, notat til Wisløff i 1924 
med svar, også 1924 – om frelsesarmeen, en oppsummering av virksomheten som løst vedlegg på 10 sider pluss 
en, fra ca. 1922. Fortegnelse fra 1930 over inntekt og utgifter. Medlemsliste er ført bakerst, omvendt skrevet. 
Udatert – 1925. 
Fra Aagot Frøvik, kvit ringperm med avisutklipp om kirke og menighet i Ørland. 
Arkivene fra kristelige foreninger og lignende over, er formidlet via Terje Sørensen, etter å ha vært brukt i 
arbeidet med ”Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv”. 
 

Den museale samlingen 
Antall registrerte gjenstander er kommet opp i 8341.  
 
Fra Borghild og Hans Aune 22 gamle bøker, en bakesprøyte og byste til sying. 
Fra Hermann Røstad en potetopptaker. 
Fra Harald Røstad en sukkertopp, kjøpt på auksjon på Klett samfunnshus. Toppen kommer fra Trondheim. 
Fra Inger Marie Hovde fire leddknapper med beskrivelse av bruken og to leddknapper til montering av 
hodeplagg til sykepleieruniform. Tre perlemorsknapper var også med. Boka ”Norske Kvinners Sanitetsforening 
50 år, 1896-1946”. Giver fikk boka ved eksamensfesten som sykepleier i 1951. 
Fra Rolf Lage Ulriksborg et par tresko, astmamedisin og vindusglass og boka ”En liden Kirkehistorie”, alt 
kommer fra Indre Kotte, gnr. 74-23. 
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Fra Atle Reilo lysbildeapparat og CD-spiller. 
Fra Bjørn Eriksen, Opphaug, en båndopptaker. 
Fra Svein Løvik, via Borghild Aune, B-såpe. 
Fra Terje Sørensen, butikkvekt, brukt Sørensen fiskmatforretning. 
Fra Ola Stein Donali, Brekstad, Garnstein i kleberstein, funnet på kjellernivå i hans tomt under bygging, mulig 
inskripsjon. En garnkagge. 
Fra Turid Stuenes vaskepulver fra Innstrand handel. 
Fra Johan Kristian Aune, David Brown traktor, gitt YHL 3766. 
Fra familien Tokstad, ved Knut Einar Tokstad, en færing, vevd tekstil, gyngestol, noteark,  
Fra Gerd Størseth, Hårberg, ei sofapute brodert i bordteppestil. 
Fra Ole-Morten Sletvold Norsy Folkesymaskin kjøpt 1959 med kvittering og bruksanvisning. 
Fra Ellen Hopen, Uthaug, to brystduker, kjøpt på auksjon. 
Fra Olav Guttorm Skogen, Bjugn, Deutz traktor, YHL 3765. 
Fra Hallgeir Grøntvedt en Marna båtmotor. 
Fra Kåre Grøtan, via Ola Stein Donali, et par ski, limtvinger, høvel, symaskin. 
Fra Jan Hugo Valaas, Bjugn, en Trygg stasjonærmotor, Lister stasjonærmotor m/aggregat. 
Fra Storfosna skole fysikkutstyr og lærebøker, mikroskop, lydband med musikk, mineralprøver, og lignende. 
Fra Reidar Hernes regtnfrakk og vakumslange til melkemaskin. 
Fra Tore Røstad en vendeplog for hest. Plogen kommer fra Kotenget i Bjugn kommune. 
Fra Terje Sørensen, hefte; ”Sagn og sanne, skrekkelige saker”. 
Fra Ulf Berg, Opphaug, snekkerredskaper fra byggmester Arnt Kløften på Innstrand. 

Internett 
Laget kjøpte 17. mars 2008 eget domene: ”www.yrjarheimbygdslag.no” og bestilte webhotell hos firmaet 
Domeneshop. Årlig avgift 1025 kroner.  For denne summen kan vi nå benytte 2 GB lagringsplass.  I tillegg har 
vi e-postadresse som betjenes fra samme leverandør. Alle web-sidene er flyttet fra kulturnett.no til vårt eget 
domene. Statistikken viser litt over 1100 nedlastede sider hver dag i gjennomsnitt, med juni måned på topp med 
over 52000 nedlastninger. Flesteparten av sidene er skrevet om fra html til xhtml for å tilfredsstille den nye loven 
mot diskriminering, i dette tilfelle for de som leser nettsider og har kognitive problemer. 
 

Møllkula 
Medlemsbladet Møllkula utkom som vanlig med to nummer. Bladet trykkes ved Fosen trykkeri. Øyvind Røstad 
har hatt den grafiske utformingen av bladet. Den stabile medlemsmassen skyldes delvis at medlemmene får dette 
bladet inkludert i medlemskapet, og at de er tilfreds med bladet. Redaksjonskomiteen er tilfreds med tilgangen 
av stoff til bladet, og vi takker alle bidragsytere og møllkularedaksjonen for godt arbeid. 
 

Bokutgivelse 
Terje Sørensen skrev ferdig boka ”Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv”. Den ble utformet og trykket ved 
Fosen trykkeri. Opplaget er 500 og den selges for kroner 350. Salgssteder er Ørland Sparebank, Ørland 
Boksenter og i Abra Papir AS i Bjugn, foruten av vi sender til kjøpere utenbygds. 
Vi mener, helt oppriktig, at alle medlemmene våre bør kjøpe disse to bøkene. Skolehistorie og Kirkehistorie og 
kristenliv. De viser en spennende utvikling i skole og kirkeliv i lokalsamfunnet vårt. 
 

Austrått gård 
Vi leier nå hulrommet i vestre låvebru i tillegg til kjelleren. Gulv er støpt, himling montert, og det er laget hylle 
hvor vi plasserer gjenstander med tilknytning til traktorene, dekk, ploger, harver og lignende. Luftavkjølte 
traktorer er parkert i låvebrua. Eksosvifte ble montert i verkstedet. I mars ble mer belysning i potetkjelleren 
skrudd opp mellom reolene.  
Planer om sikring mot snøras fra låvetaket på østsiden av fjøset har vært diskutert. Likedan har diskusjonen dreid 
seg om behov for utstillingsrom og lagerrom for jordbruksgjenstandene som står ugunstig lagret. Arealbehovet 
til slik lagring, og som samtidig kan ivareta publikums atkomst, fordrer minst 700 m2. 
Leiekontrakten mot Stiftelsen Austrått Gård gikk ut 2007. Forslag til ny leiekontrakt er sendt stiftelsen for 
behandling. Husleien er 8000 kroner per år som avregnes mot utført dugnad for stiftelsen, restbeløp per 
31.12.2007 var 86. 011 kroner. Dugnad i 2008 på vestre låvebru utgjør 55.000. Mørtel til gulvstøp, 4200 kroner. 
Med fratrekk på 8.000 i husleie for 2008 har vi til gode hos stiftelsen per 31.12.2008, 137 211 kroner. 
Under landsleiren for 4H på Austrått i juli ble traktorer demonstrert og prøvekjørt. 
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Restaurering 
Døroverstykket fra Bjugnholmen med registreringsnummer YHL 1642 har vært til reparasjon på Sverresborg. 
De planlagte pigmentprøvene av malingen ble ikke utført. 
Det har vært reparert to traktorer dette året. Fire andre traktorer er restaurert. Disse har vært demontert ned til de 
enkelte deler, lakkert og satt sammen igjen. Fordi verkstedet også må brukes til lagring av ferdigrestaurerte 
traktorer, er plassen svært begrenset. Dette går spesielt ut over grunning og lakkering av kjøretøyene. 
Myrkverna, YHL 6565, ble restaurert og demonstrert på bygdadagene i august. 
 

Husmannsplassen Tinden 
Vest og nordveggen på fjøset ble malt i april, likedan to vegger på snekkerstua. Vestveggen på våningshuset ble 
malt i mai sammen med nåvbordene og vindskiene. Første plenslått ble allerede 9. mai. 2. skoleklasse Opphaug 
skole besøkte Tinden i mai. 
Ordinær åpning søndagene i juli resulterte i 97 besøkende. Avstressingslaget hadde 111 besøk og med 27 elever 
og lærere ble totalt besøk: 235 personer. 
 

Guriannastua 
Guriannadagen søndag 25. mai, kl 12-16, med 71 besøkende. Ragnar Jenssen holdt et meget godt foredrag om 
folka i denne grenda og de som bodde der i hans barndom. Vi benyttet party-teltet til serveringen for første gang. 
Andre klasse fra Opphaug skole besøkte Guriannastua i juni, de var 26 stykker. Dette var samme klasse som 
også var i Tinden. Stua og fjøset har vært vasket og graset er slått to ganger. Besøk til sammen: 104 personer. 
 

Museumsnaustet 
I april kom Fosengrupen av Norsk Radio Relæ Liga, mellom 20 og 40 stykker på besøk. Naustet fikk ett strøk 
maling på værveggene, vest- og nordveggen. Utstillingene slites mer og mer, år for år, og her venter er stort 
arbeid. 
 

Dugnaden 
Til sammen 3974 timer er ytt av medlemmer og ikke-medlemmer. Dette tilsvarer 2,13 årsverk. Forfatteren av 
Ørlandsbok brukte 1 årsverk, til sammen 3.13 årsverk. 
 

Arrangement 
Bygdedager og jul’dagan ble avviklet som i tidligere år.  Liten lagerplass gjør ut- og innkjøring av traktorer og 
motorer mer vanskelig for hvert år. Matserveringen under bygdadagene er vår største inntektskilde. 
Traktorparaden ble som forventet en suksess. 
En utstilling med skolebilder ble montert i stallen på Uthaugsgården. Den skal også henge der i 2009. 
Skolehistoria og kirkehistoria selges samme sted med 50 kroner provisjon. 
En invitasjon til pressekonferanse ble sendt til Adresseavisen, Fosen nærradio, Fosna-Folket, NRK Trøndelag og 
Sørtrønderen, for lanseringen av kirkehistoria i november. Det resulterte i kun ett oppmøte fra pressen, og det 
etter purring via telefon til vedkommende redaktør. 
 

Avslutning 
Vi vil avslutningsvis takke alle, medlemmer og de som ikke er medlemmer, og som har hjulpet laget i løpet av 
året, 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 dem som arbeidet på kjøkkenet og stod for servering under bygdadagene 
og ved jul’dagan, samt den faste dugnadsgjengen ved Austrått Gård. 
 
 
Styret for Yrjar Heimbygdslag 
 

Ivar Hopen Oddvar Haagensen Brit Sandvik Ingrid Gangås Karin Hoff Grong 
Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 
leder nestleder kasserer sekretær styremedlem 
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Forslag til budsjett og arbeidsplan for år 2009 
Den store aktiviteten i verkstedet må få midler til å fortsette restaureringene. Det må kjøpes inn verneutstyr i 
form av kombinert støvmaske og visir. Det bør gjøres tiltak som gir vern mot snøras, et ”rasoverbygg” eller 
sikring på selve taket. Tilsvarende sikring er ønskelig for alle portene, men et vern på bakkeplan vil 
vanskeliggjøre transport gjennom portene. Anskaffelse av en avfukter til potetkjelleren har vært utsatt i tre år, 
den må nå anskaffes, alternativt må varme tilføres. Mobilt løfteutstyr må anskaffes til storkjelleren. Alderen på 
de aktive medlemmene gjør at tunge løft over hodehøyde må unngås. 
Et museumsbygg må planlegges i samarbeid med Stiftelsen Austrått Gård. Det skal huse redskaper og traktorer, 
samt benyttes til omvisning av publikum. 
Vinduene i Tinden må ettersees med maling. Murpipa må få nytt beslag. 
Yrjar Heimbygdslag må markedsføres, publikum kjenner enkeltpersoner i laget, men ikke laget selv. At laget er 
så anonymt, gjør også at boksalget blir lite effektivt og vi forveksles hos publikum med Fosen historielag. 
Mulighet til bidrag via ”Grasrotandelen” fra Norsk Tipping er ikke budsjettert på inntektssiden. Her kan en 
fremtidig viktig inntektskilde ligge gjemt. Medlemskontingenten foreslås økt med 50 kroner til 200 kroner for 
enkeltmedlemmer. Vi foreslår å beholde 50 kroner for familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet. 
Det er et mål at arbeidsutvalg, som ikke er igangsatt, kan aktiviseres, spesielt de som skal arrangere 
medlemsmøter må settes i aktivitet. Dette kan også øke kjennskapen til laget. 
Registrering og oppdatering av samlingene må foregå fortløpende. 
 
 
Driftsbudsjett: 
Inntekter 2009 
Tinden  5.000 
Naustet 0 
Guriannastua 3.000 
Austrått gård, bygdadager 30.000 
Austrått gård, julearrangement 10.000 
Andre arrangement 3.000 
Medlemskontingent 37.000 
Medlemsblad, Møllkula, annonser og salg 5.000 
Boksalg Ørlandsbok – Skolehistorie/Kirkehistorie 14.000 
Renteinntekter  5.000 
Underskudd 4.000 
Sum 116.000 
 
Utgifter 2009 
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, drift verksted 37.000 
Medlemsbladet Møllkula 14.000 
Administrasjon 10.000 
Møter/arrangementer 20.000 
Kontingent andre lag 2.000 
Til styrets disposisjon 10.000 
Sum 116.000 

Valg 
Valgkomiteens forslag. Alle er forespurt og har sagt seg villige. 
Funksjon Navn Varighet Merknad 
Leder Ivar Hopen 1 år Foreslår gjenvalg 
Styremedlem Ingrid Gangås 2 år Foreslår gjenvalg 
Styremedlem Karin Hoff Grong 2 år Foreslår gjenvalg 
Varamedlem til styret Rolf Solem 2 år Ny 
Valgkomite Ann Elin Jensen 3 år Foreslår gjenvalg 
Varamedlem til valgkomite Bernt Gjelvold 1 år Foreslår gjenvalg 
Revisor Mikal Tyskø 1 år Foreslår gjenvalg 
Revisor Stein Arne Solberg 1 år Foreslår gjenvalg 
Varamedlem for revisor Peggy Finboe 1 år Foreslår gjenvalg 
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ÅRSREGNSKAP YRJAR HEIMBYGDSLAG 2008 
 

RESULTATREGNSKAP 
Inntekter 2007 2007 
   
Medlemskontingent                      26 000,00                       26 300,00  
Inntekt Tinden (ordinær åpning)                        6 166,00                         3 353,50  
Inntekt Tinden (avstressingslag)                        5 945,00                         6 720,00  
Inntekt Guriannastua                        2 770,00                         3 210,00  
Inntekt bygdadager på Austrått                      44 615,00                       41 682,00  
Inntekt julearrangement Austrått/Medlemsmøte                      13 160,00                       10 435,00  
Inntekt Austrått Gård (leieinntekt DNO's pipebank)                      10 000,00                                    -   
Salg av "Skolehistorie" og "Kirkehistorie"                      44 994,00                       28 560,00  
Salg av Møllkula + annonseinntekter                        3 568,45                         8 445,00  
Renteinntekter/diverse                      16 348,59                       17 643,64  
Gaver/tilskudd 0 45 650,00 
Sum inntekter                    173 567,04                     191 999,14  
   
Inntekter   
   
Utgifter Tinden                      17 455,50                         6 158,00  
Utgifter Naustet                           400,00                         1 000,00  
Utgifter Austrått Gård                        4 231,00                       22 317,00  
Utgifter Guriannastua                        1 174,50                         1 325,00  
Utgifter "Skolehistorie" / "Kirkehistorie"                      18 137,50                     120 365,00  
Utgifter Lokalhistorisk samling                        6 818,00                            365,00  
Utgifter Møllkula                      14 711,50                       13 935,00  
Administrasjon                        7 855,00                         7 518,00  
Møter/arrangement                      17 581,00                       18 079,00  
Kontorutstyr, kontingent andre lag                      25 190,44                         1 350,00  
Museal samling                      27 988,16                       21 806,97  
Jubileumsmøte                      11 810,00                                    -   
Forsikringer                        2 607,00                         2 734,00  
Diverse/gaver 0,00 850,00 
Sum utgifter 155 959,60                    217 802,97 
   
Overskudd 17 607,44 -25 803,83 
   

BALANSE  31.12.2007 31.12.2008 
   
Eiendeler   
   
Ørland Sparebank, 4290 38 39524                        9 486,44                       46 527,39  
Ørland Sparebank, 4290 16 38904                    340 787,40                     340 958,39  
Ørland Sparebank, 4290 48 14223                      65 436,22                         2 537,45  
Kontanter                        1 094,00                            977,00  
Eiendommer, inventar og utstyr                    140 000,00                     110 000,00  
Beholdning "Skolehistorie" og "Kirkehistorie"                      60 000,00                     165 000,00  
                    616 804,06  666 000,23 
   
Gjeld og egenkapital   
   
Egenkapital 616 804,06 666 000,23 
   
Uthaug, 25. januar 2009 Brekstad 2.2.2009 
 Regnskapet er revidert og godkjent 
   

Brit Sandvik Mikal Tyskø Stein Arne Solberg 
regnskapsfører revisor revisor 
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Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk 
Tipping bestemme hvilket lag eller forening i 
lokalmiljøet som skal motta inntil fem prosent 
av det beløpet du spiller for. Grasrotandelen 
går ikke utover innsatsen eller premien 
din, men kommer i tillegg til det du spiller for. 
Forutsetningen er at laget eller foreningen er 
registrert i Frivillighetsregisteret. 

 
Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså spille 
registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen eller 
foreningen du ønsker. Når du har funnet frem til den du ønsker å støtte, blir dette registrert på 
deg som spiller. Dermed sikrer du at mottakeren din blir støttet hver gang du spiller – 
selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen 
gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. 
Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe 
for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping 
fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har plukket ut. Premien din blir like 
stor – uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. 
 

Yrjar Heimbygdslag er registrert i Frivillighetsreg isteret. 
Støtt ditt lokale historielag, støtt Yrjar Heimbygdslag ved å velge Yrjar Heimbygdslag 

på ditt spillerkort. 
 

Bruk vårt organisasjonsnummer: 990 661 928 
 
 
 

Returadresse: Yrjar Heimbygdslag, Austrått Gård, 7140 Opphaug. 
 
 
 
 

BBBB    
 
 


