
 ÅRSMØTEINNKALLELSE  
 
 
 
 Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag 
  
 LØRDAG 20. FEBRUAR 2010 KL 1300 
 
 Møtet holdes i kantina på Ørland ungdomsskole. 
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Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være hos styret senest 16. februar, og sendes til: Yrjar 
Heimbygdslag, Austrått Gård, 7140 OPPHAUG eller som e-post til laget. 
 
Etter årsmøtet blir det en orientering av Terje Bratberg om mulig utvikling av austråttområdet. 
Ørlandsbok – Skolehistorie og Kirkehistorie og kristenliv, pris kr. 350 per stk, blir til salgs. 
 
Ta med årsmeldingen på årsmøtet. 
 
Velkommen. 
 
 
 
 
Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2009. 
 

Innledning 
Yrjar Heimbygdslag har beholdt den store aktiviteten fra foregående år. De arbeidsoppgavene som lå i arbeidsplanen er blitt 
gjennomført og regnskapet viser et økonomisk overskudd. 

Administrasjon 
Vi hadde ved årsskiftet 2009-2010, 206 medlemmer, derav 18 familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, og 1 medlem i 
utland. Laget har vært ledet av det valgte styret. Det har vært 7 styremøter og behandlet 24 saker.  
 
 
Tillitsvalgte  i 2009 har vært: 

Leder Ivar Hopen Er på valg  Valgkomité Borghild Aune Er på valg 
Nestleder Oddvar Haagensen Er på valg  Valgkomité Jostein Solbue  
Kasserer Brit Sandvik Er på valg  Valgkomité Ann Elin Jensen  
Sekretær Ingrid Gangås   Varamedlem 

 valgkomité 
Bernt Gjelvold Er på valg 

Styremedlem Karin Hoff Grong   Revisor Mikal Tyskø Er på valg 
Varamedlem Rolf Solem   Revisor Stein Arne Solberg Er på valg 
Varamedlem Petter Kammen Er på valg  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 Møllkularedaksjon  Karin Hoff Grong 
Museumsnaustet Ikke oppnevnt  Arnt Tore Andersen 
Guriannastua Harald Røstad  Vigdis Hoff Hoøen 
 Per Ebbe Røstad Internettredaksjon  Ivar Hopen 
 Ingrid Gangås Motorer  Hans Aune  
Gjenstandssamling Harald Røstad  Johan Martin Thoresen  
Arkiv  Ivar Hopen  Harald Røstad 

    

Årsmøtet 
Årsmøtet for 2009 ble holdt 28. februar 2009 på Uthaugsgården med 18 deltakere. Årsmelding og regnskap for 2008 og budsjett for 
2009 ble godkjent.  

Møter og kurs 
Harald Røstad har vært vararepresentant til styret i Sør-Trøndelag historielag. 
Hans Aune er lagets representant i styret til Stiftelsen Austrått Gård. 
27. april var lederen invitert til et styremøte i Bjugn Bygdatunlag for å fortelle om reorganiseringen av magasinet til Yrjar 
Heimbygdslag. 
26. mai deltok Karin Hoff Grong på idédugnad i anledning jubileumsgave fra Ørland Sparebank. 
19. november deltok Ivar Hopen på ledermøte i Sør-Trøndelag Historielag. Harald Røstad er varamedlem i STHs styre, og deltok 
også. 
Se også kapittel ”Byggeplaner for museumsbygg” lenger ut i meldingen. 

Gaver og støtte 
Grasrotandelen ble støttet av 38 spillere på slutten av 2009. Vi er også mottaker av skattefrie gaver, minimum 500 kroner, maksimum 
12.000 kroner som kan trekkes fra i selvangivelsen. Fullt navn og personnummer må opplyses ved slik gave på grunn av 
innrapporteringen til skattemyndighetene. 

Den lokalhistoriske samlingen 
Fra Ørland kommune en eldre evakueringsplan. Etterlatte planer for musikkskolen ble hentet fra Yrjarshall dagen før riving. 
Fra Erling Selnes utlånt fire fotoalbum som er skannet og bildene identifisert. 
Fra Ragnar Jenssen 15 lysbilder fra kinoreklamen i Yrjarshall. 
Fra Olaug Røstad to innrammede fotografier, turnforening på Opphaug ca 1906-1907 og konfirmanter på tur, ca 1911. 
Fra Terje Sørensen papirutskrifter av skannede fotografier av idrettslag i Ørland. 
Intervju og lydbandopptak av Astrid Dahlsveen’s lysbildekåseri om bronsestøping av hennes kunstverk. 
Skannet to album med foto fra Greta Hjerpseth. 
Fra Ranveig Stuenes arbeidslister som ble brukt av hennes far, Hermann Stuenes, som snekker i firmaet Fosenhus a/s. Det fulgte med 
hefter om hushold og ubrukte julekort. 
Fra Elin Bolsø den første styreprotokoll for Uthaug handelssamlag for perioden 1906 – 1933. 
Fra Per Ebbe Røstad regnskapsbilag for Øverbygdens treskerlag og fotografi av en skoleklasse fra Opphaug skole. 
Fra Terje Karlseng et kart av en del av Ørland flystasjon fra like etter NATOs utbygging av flyplassen. 
Fra Erling Nordgård forhandlingsprotokollen for Garten Afholdsforening (1906-1958) og ”Afholdsopmuntring” ei håndskrevet 
protokoll-avis (1910-1951). 
Fra Rolf Lage Ulriksborg en video av størjefangst med harpungevær fra fiskebåten Glimt av Uthaug med skipper Ivar Ingebrigtsen. 
Som mannskap er Erling og Albrigt Støkkan med. Opptaket var originalt på 8 mm film, gjort av en tannlege. Han overleverte også et 
håndskrevet ark om Ørland fisker og sjømandsforening fra 1934. 

Den museale samlingen 
Antall registrerte gjenstander er kommet opp i 8668. 
Fra Inger Marie Hovde ”Boken om meg”. 
Fra Bodil og Tor Rønsholm, bøkkerhammer, forskalingshammer, kjerringkjeft, bandkniv, garnnåler og bøkkerhøvler. 
Fra Erling Selnes et skilt ”BEIAN GARN- & MANUFAKTUR”. 
Fra Hans Aune 2 bismervekter og en 12 V lampe. 
Fra Reidar Hernes Hauges salmebok og lommealmanakk 1924. 
Fra Ørland menighet via Bernt Gjelvold et alterringteppe. 
Fra Ørland prestekontor filmapparat, redigeringsutstyr, fotoapparat, filmlys og blitzpærer. 
Fra Bård Eilif Jensen i Bergen en blander for leire, sand og strå, brukt til tetting av tømmervegg og muring. 
Fra Halvor Schanche, Bjugn kommune, smiebelg og bukkemaskin for vognhjulbeslag. 
Fra Rolf Lage Ulriksborg, Uthaug, deler av greie til hest, tekstiler, lærsko, filttøfler og støvler, duk, samt negative fotografier og 
papirer. 
Fra Olaug Røstad to innremmede fotografier, konfirmanter 1911 og Opphaug turnforening 1906-1907. 
Fra Uthaug fiskarlag ved Brit Hoff tre norske flagg på stenger. 
Fra Harald Røstad håndkvern, dameunderbukse og duk, begge siste auksjonsvarer fra Reppestrøa på Ranheim, husholdningsbok fra 
1891. 
Fra Ragnar og Asbjørn Hoff en Lauson stasjonærmotor, blåselampe, jekk og smelteøse 
Fra Johan Martin Thoresen Homelite motorsag og øks. 
Fra Brit Sandvik 5 stk. taklampekupler. 



Fra Gunn Øverbyhagen bønnebok, salmebøker og sangbok. 
Fra Ole Morten Sletvold, kirkegårdsurne, en biltilhenger full av snekkerredskaper og møbler, duk, melkkjøler, koksboks, hesjstreng, 
skoskøyter, blåselampe, fettpresser, kokekar, puddingformer. 
Fra Mary Ann Hernes ei stor eske med barnetøy. 
Fra Per Arne Borten en skumplog med fire skjær. 
Fra Gerd Østerheim Ness 15 bøker fra omkring 1860-1870, deriblant salmebok, andaktsbøker, høymesseliturgi og andre kristne 
bøker, såmaskin for grasfrø. 
Fra Martha Borg 2 treboller, Johnsens salmebok, dåpskjole, åkle og sengetøy. 
Fra Yrjarshall ei gammel stemmeurne. 
Fra Ranveig Stuenes ting med tilknytning til Innstrand handel, matvarer, såpe, vaskepulver, skokrem, tekstilfarger, lampebrenner, 
papirposer og innpakningspapir, vibrasjonspute og strisekker. 
Fra Oddbjørg og Ranveig Stuenes hver deres dukkevogn og leke stellebord og andre leker. 
Fra Ørland bondekvinnelag et stempel og tobakkeske. 
Fra Harald Jakobsen en Porsche Junior traktor, modell 1959. 
Fra Ellen Hopen ei skreddersaks, krydderisett, askebeger, anretningsfat, middagsservice og kaffeservice. 
Fra Frank og Arne Skavdal en Wahl dieseltraktor. 
Fra Ragnar Fremstad en Farmall H traktor og ei ugrasharv og åkersprøyte. 
Fra Ingrid Gangås, 17-mai-fane, brukt av barn på gården Sandan i 1941, undertøy fra hennes mormor, Johanne Lerseth. 

Internett 
Statistikken viser litt over 440.000 nedlastede sider for 2009. Høyeste trafikk hadde juli måned med 40.189 nedlastede sider. 
På hovedsiden vår, under pekeren ”Siste nytt”, kan dere følge med i lagsarbeidet gjennom året. 
Fortsatt er det bare ett medlem som ønsker å bli informert via e-post om aktiviteter i laget. Da arkivdagen ble arrangert i november 
hadde det vært fint om vi kunne informert om dette via e-post. En annonse i Fosna-Folket er lett å overse, dessuten falt vår påtenkte 
omtale i lokalpressen ut. 

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 utmerkede bladet inkludert i 
medlemskapet. Det koster oss 21 kroner å sende bladet som B-post. Noen medlemmer kjører derfor omkring med bladet og sparer 
oss for flere hundre kroner i porto. Dere medlemmer kan til gjengjeld oppdatere adressene deres og i tillegg merke postkassene 
skikkelig, tusj varer ikke evig – veit du! 
Nummer 2 kommer hvert år like før jul, samtidig med masseutsendelser via Posten Norge, vi har erfart at blad ikke har nådd 
adressaten, så skulle noen av dere ikke fått bladet, det siste eller et annet, så bare si fra, og et nytt kommer. 

Bokutgivelser 
Begge bindene av Ørlandsbok, skolehistoria og kirkehistoria, selges fortsatt. Vi setter stor pris på at Ørland Sparebank reklamerer så 
godt for dette salget og tar den ulempen det er for en bank å forestå salg. I tillegg selges bøkene ved Ørland Boksenter. Dette er bøker 
som alle ørlendinger burde ha som faktareferanse i diskusjoner om hendelser og personer, knyttet til skole og kristenliv. 

Austrått gård 
Det årlige koordineringsmøtet for leietakerne på Austrått ble holdt 23. april. Der kom det fram at en kontaktperson for leietakerne 
måtte velges, Steinerskolens representant skulle kalle inn til nytt møte. Dette ble holdt 3. juni. Det ventes en forandring i 
sammensetningen av styret for stiftelsen, og steinerskolens representant ble kontaktperson for leietakerne ut året. 
Til bruk i kjelleren på Austrått kjøpte vi en pallestabler. Den letter plassering av gjenstandene i hyllene og sparer oss for mange tunge 
løft. I juni tok vi i bruk et nytt lagerrom for traktorer, det er det ytterste rommet i trefløya på fjøset, nærmest vestre låvebru. Porten 
inn til potetkjelleren er reparert. 
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 31.12.2009 er 78. 011 kroner.  

Byggeplaner for museumsbygg 
Styrets ansvarlige for byggeplanene var Oddvar Haagensen. Et idémøte ble holdt på Austrått 2. mars 2009. Flere inviterte personer 
kom og temaet var mulig bygging av et museumsbygg for å huse jordbruksredskapene våre. Flere forslag til løsning ble luftet. 
Det ble avholdt et møte 20. april med ordfører Hallgeir Grøntvedt, banksjef Henning Johansen, leder Næringshagen Ketil Kvam og 
Eva Hertzberg, Oddvar Haagensen og Ivar Hopen representerte Yrjar Heimbygdslag. Samlingene til Yrjar Heimbygdslag ble satt i 
sammenheng med andre aktiviteter i Austråttområdet og det kom fram et ønske om tilgang til samlingene for turister. Det kom ingen 
forslag til løsning på finansiering av et bygg for å avhjelpe plassmangelen. De invitertes råd var å søke samarbeid og støtte gjennom 
et av fylkesmuseene i Sør-Trøndelag. 
Tegning til et redskapsbygg er laget av Odd Petter Rønning, Opphaug. og standard redskapsbygg er også studert fra flere 
leverandører. 
21. desember hadde Oddvar Haagensen en samtale med Henning Johansen, dette resulterte i et besøk av  
Terje Bratberg den 22. desember. Han er engasjert for å se på alle aktivitetene i Austråttområdet i en sammenheng. Han vil skrive en 
betraktning om vår aktivitet i denne sammenheng, og om muligheten til å benytte våre samlinger som interessefelt for turisme. 

Registrering og restaurering 
Gjenstandene i storkjelleren har vært gjennom renhold, fotografering og plasseringsregistrering, to reoler i storkjelleren gjenstår. 
Masterfilene av fotografiene blir bearbeidet for presentasjon på Internet. 



Husmannsplassen Tinden 
Tinden ble rundvasket i april, deretter ble vinduene malt, innvendig og utvendig. Lekkasje på vinduene ble forsøkt tettet og deretter 
overmalt, bare to glassruter har nå lekkasje. Murpipa har fått nytt beslag over tak. Nye gardiner ble sydd til stuerommet, de gamle 
gardinene som har hengt der siden overtakelsen ble lagt i magasinet. På låven ble teksten til utstillingen forbedret. En ny utstilling om 
glatting av tøy og en omgjort utstilling om bearbeiding av ull er plassert på loftet. Et tilbud om plenslått for 5500 kroner ble avslått, 
Hans Aune reparerte en gammel plenmaskin og to medlemmer i laget har tatt slåtten og spart laget for disse pengene. Første plenslått 
ble utført 4. mai, to ganger måtte plena rakes og gras kjøres til søppelplassen på Kråka. 
En solfanger er kjøpt og montert på sørveggen på våningshuset. Denne produserer varm luft, selv på kalde dager, bare det er 
solskinn. Dermed er problemet med fuktig inneklima redusert, gjenstandene blir bedre bevart og bygningen har ikke den samme 
risiko for soppskader som tidligere.  
Fosen turlag var på besøk 17. juni, Ørland sanitetslag 15. september, avstressingslaget hadde 14 samlinger fra 12. mai og avsluttet 
sesongen med julebord 24. november. Ordinær åpning var som tidligere søndagene i juli. Totalt antall var 276 personbesøk med 
avstressingslagets 134 personbesøk som største bidragsyter, både i antall og økonomisk. 

Guriannastua 
Andre klasse fra Opphaug skole besøkte Guriannastua 26. mai. Stua og fjøset har vært vasket og graset slått. Guriannadagen søndag 
31. mai, kl 12-16, med 48 besøkende, det er en nedgang på 24 gjester, noe som kanskje skyldes at det var 1. pinsedag og særlig godt 
vær. Sturla Leth-Olsen holdt et meget godt foredrag om myr og torv. Han ga nok alle noe å tenke på i forbindelse med bruk av torv 
fra kystnære områder, og mulige utslipp av dioksiner. Vi benyttet party-teltet til serveringen. 2495 kroner kom inn fra servering og 
loddsalg. Steinerskolen kom på besøk og fikk en omvisning 9. juni, samme gruppe fikk dagen etter en omvisning på fornminnene i 
nærheten av eika i Austråttlunden. 

Museumsnaustet 
5. juni var det besøk av to skoleklasser fra Opphaug skole. 

Dugnaden 
Det har vært sammenhengende aktivitet gjennom hele året. Til sammen er nedlagt 2,5 årsverk til beste for lokalsamfunnet i Ørland. 

Arrangement 
Ved åpning av Uthaugsgården 7. juni ble Kulturminneåret markert. Vi deltok med en fotoutstilling av skoleklasser i Galleri stallen. 
Vi deltok på Bygdadagene 2009 slik vi har gjort tidligere. 30 traktorer var kjørt ut til paraden. Litt spøkefullt ble det antydet at vi 
snart måtte forme to ringer for å få plass til alle. Andre aktiviteter var litt til hinder under paraden, disse aktørene forsto kanskje ikke 
at de satte seg i fare ved å lage hindringer for kjøreruten. Traktorene er tross alt litt lunefulle og førerne har heller ikke så mye trening 
i å kjøre disse antikvitetene. Til egenreklame laget Hans Aune et roterende skilt, drevet av en elektromotor. Vi kjøpte en ”Roll-up”, 
utformet av Fosen Trykkeri. Denne blir heretter brukt som bakgrunn under arrangement. 
En personskade under bygdadagene gjorde at vi fikk nytte av vår forsikring. 
28. oktober hadde vi en samling på Hårberg skole hvor de som hjalp til ved Bygdadagene-09 fikk traktering og en takk for hjelpen. 
14. november arrangerte vi ”Arkivdagen”. Vi hadde en orientering om arkivet, med omvisning. 15 stykker deltok. 
28. og 29. november var vi med på Jul’dagan på Austrått. Vi kjernet smør og solgte smørfisk, solgte lodder og bøkene våre, foruten 
at vi presenterte laget. Fire nye medlemmer skrev seg inn i laget. 

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 sto for servering under bygdadagene og ved aktivitetene under 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 



Inntekter 2009 2008
Medlemskontingent 34 950,00                  26 300,00                   
Inntekt Tinden (ordinær åpning) 5 967,50                    3 353,50                     
Inntekt Tinden (avstressingslag) 9 010,00                    6 720,00                     
Inntekt Guriannastua/Naustet 3 085,00                    3 210,00                     
Inntekt bygdadager på Austrått 35 986,50                  41 682,00                   
Inntekt julearrangement Austrått 11 145,00                  10 435,00                   
Årsmøte og grøtkveld 2 340,00                    
Salg av "Skolehistorie" og "Kirkehistorie" 18 460,00                  28 560,00                   
Salg av Møllkula + annonseinntekter 6 175,00                    8 445,00                     
Renteinntekter/diverse 9 218,26                    17 643,64                   
Gaver/tilskudd 805,90                       45 650,00                   
Norsk Tipping, Grasrotandel 5 261,30                    
Sum inntekter 142 404,46                191 999,14                 

Utgifter
Utgifter Tinden 8 341,59                    6 158,00                     
Utgifter Naustet 1 000,00                     
Utgifter Austrått Gård 6 138,82                    22 317,00                   
Utgifter Guriannastua 1 114,50                    1 325,00                     
Utgifter "Skolehistorie" / "Kirkehistorie" 65,00                         120 365,00                 
Utgifter Lokalhistorisk samling 85,50                         365,00                        
Utgifter Møllkula 13 334,50                  13 935,00                   
Administrasjon 4 589,00                    7 518,00                     
Møter/arrangement 21 387,30                  18 079,00                   
Kontorutstyr, kontingent andre lag 1 410,00                    1 350,00                     
Museal samling 45 180,75                  21 806,97                   
Forsikringer 3 055,00                    2 734,00                     
Diverse/gaver 15 198,75 850,00                        
Sum utgifter 119 900,71                217 802,97                 

Overskudd 22 503,75                  -25 803,83                  

Eiendeler 31.12.2009 31.12.2008

Ørland Sparebank, 4290 38 39524 43 867,74                  46 527,39                   
Ørland Sparebank, 4290 16 38904 350 163,85                340 958,39                 
Ørland Sparebank, 4290 48 14223 17 212,39                  2 537,45                     
Kontanter 2 750,50                    977,00                        
Eiendommer, inventar og utstyr 110 000,00                110 000,00                 
Beholdning "Skolehistorie" og "Kirkehistorie" 145 000,00                165 000,00                 

Sum eiendeler 668 994,48                666 000,23                 

Gjeld og egenkapital

Egenkapital 668 994,48                666 000,23                 

Uthaug, 25. januar 2010 Brekstad, 3. februar 2010

Regnskapet er revidert og godkjent

 
Brit Sandvik Mikal Tyskø Stein Arne Solberg
regnskapsfører revisor revisor

ÅRSREGNSKAP YRJAR HEIMBYGDSLAG 2009

Resultatregnskap

             Balanse

 



Forslag til budsjett og arbeidsplan for år 2010 
Den store aktiviteten i verkstedet må få midler til å fortsette restaureringene. Anskaffelse av en avfukter til potetkjelleren har vært 
utsatt i fire år, den bør nå anskaffes, alternativt må varme tilføres. Til arkivet kjøpes to horisontalskap, som er arkivskap for kart og 
stor bilder, mønstre og lignende. 2 seksjoner i bøk, kr. 8174,-, 1 topplate i bøk, kr. 1320,-, 1 sokkel i bøk, kr. 397,-, til sammen 9891 
kroner. Med moms og frakt blir skapet kostende 12.500. 
Det må fortsatt arbeides med et museumsbygg i samarbeid med Stiftelsen Austrått Gård. Det skal huse redskaper og traktorer, samt 
benyttes til omvisning av publikum. 
Hvis Steinerskolen på Fosen flytter til nye lokaler på Brekstad kan det tenkes at trefløya blir stilt til vår disposisjon. Et beløp til 
planlegging må derfor avsettes. 
Yrjar Heimbygdslag må markedsføres, publikum kjenner enkeltpersoner i laget, men ikke nødvendigvis laget selv. Boksalget skulle 
vært aktivisert. 
Det er et mål at arbeidsutvalg, som ikke er igangsatt, kan aktiviseres, spesielt de som skal arrangere medlemsmøter må benyttes. 
Dette kan også øke kjennskapen til laget. En byggekomité må dannes hvis trefløya blir tilgjengelig for oss samt arbeide for et 
frittstående museumsbygg. 
Registrering og oppdatering av samlingene må foregå fortløpende.  
 
 
Driftsbudsjett: 
Inntekter 2010: 
Tinden  7.000 
Naustet 0 
Guriannastua 3.000 
Austrått gård, bygdadager 30.000 
Austrått gård, julearrangement 10.000 
Andre arrangement 3.000 
Medlemskontingent, den følger kalenderåret 48.260 
Medlemsblad, Møllkula, annonser og salg 2.000 
Boksalg Ørlandsbok – Skolehistorie/Kirkehistorie 14.000 
Grasrotandelen fra Norsk tipping 8.000 
Renteinntekter  10.000 
Underskudd, som dekkes av bankinnskudd 20.040 
Sum 155.300 
 
Utgifter 2010: 
Tinden, vedlikehold 2.000 
Naustet, vedlikehold 2.000 
Guriannastua, vedlikehold 2.000 
Austrått gård, strømregning, vedlikehold 10.000 
Austrått gård, klargjøring av nye lokaler 30.000 
Lokalhistorisk samling, horisontalskap, utstyr 15.000 
Museal samling, drift verksted 15.000 
Museal samling, verneutstyr 2.000 
Medlemsbladet Møllkula 20.000 
Administrasjon 10.000 
Møter/arrangementer 20.000 
Kontingent andre lag, kr 10 per medlem til Landslaget for lokalhistorie, Fosen historielag, 2.300 
Avfukter 15.000 
Til styrets disposisjon 10.000 
Sum 155.300 

 

 

Valg 
Valgkomiteens forslag for arbeidsåret 2010: 
Funksjon Navn Varighet Merknad 
Leder Ivar Hopen 1 år Foreslår gjenvalg 
Styremedlem Oddvar Haagensen 2 år Foreslår gjenvalg 
Styremedlem Brynjar Brodersen 2 år Ny 
Varamedlem til styret Berit Ingesdatter Hegvik 2 år Ny 
Valgkomite Bernt Gjelvold 3 år Ny 
Varamedlem til valgkomite Lihla Sagli Haraldsvik 1 år Ny 
Revisor Mikal Tyskø 1 år Foreslår gjenvalg 
Revisor Stein Arne Solberg 1 år Foreslår gjenvalg 
Varamedlem for revisor Peggy Finnbo 1 år Foreslår gjenvalg 
 



 

 
 

Hjelp oss å VERVE grasrotgivere 
 

 
Alle som spiller hos Norsk Tipping kan være med å støtte 

oss – uten at det koster dem noe ekstra. 
 

Gjennom Grasrotandelen går 5 prosent 
av spilleinnsatsen direkte til oss. Dette går ikke 

utover premien eller vinner-sjansene deres. 
 

Spre det glade budskap – fortell alle du 
kjenner om at de kan støtte oss via Grasrotandelen. 

 
Alt de må gjøre er å gå til kommisjonæren 

og si hvem de vil støtte. De kan også tilknytte oss 
på grasrotandelen.no eller via 
Mobilspill hos Norsk Tipping. 

 
Les mer på grasrotandelen.no. 

 
 
 

Gaver til frivillige organisasjoner 
 
Skattytere, personlige og organisasjoner, kan kreve fradrag for gave til visse frivillige 
organisasjoner. Gaven må være pengebeløp på minst 500 kroner, samlet i løpet av inntektsåret. 
Maksimalt fradrag er 12.000 kroner. Gjennom Landslaget for lokalhistorie er Yrjar Heimbygdslag 
blitt en slik godkjent organisasjon.  For at giver skal få fradrag for gaven, må vedkommende oppgi 
sitt personnummer til oss. Vi sender opplysningene om giver for 2010 til Landslaget for 
lokalhistorie innen 6. januar 2011. Derfra blir en bekreftelse sendt til giver og en rapport går til 
likningskontoret for den forhåndsutfylte selvangivelsen. Slik kan også du støtte det lokalhistoriske 
arbeidet i Ørland og dertil få skattefradrag for beløpet på selvangivelsen. 
 
 
 

Ørlandsbok  -  Skolehistorien  -  Kirkehistorien 
 
Kjøp disse to kulturbindene av oss. Det er dessuten flotte gaver. Prisen er behagelig 350 kroner. 
 


