
Håndbok for Yrjar Heimbygdslag   4. mai 2020 

Kapittel 1-6. Organisering 

 

Redigert av Ivar Hopen  1 av 2 

Organisering 

 

Yrjar Heimbygdslag har flere tilknytninger innen museumsstrukturen i Norge. For å 

pleie disse, er følgende liste laget:  

 

1. Yrjar Heimbygdslag er registrert i Enhetsregisteret fra 7. mars 2007, med 

organisasjonsnummer 990 661 928. 

 

2. Yrjar Heimbygdslag er medlem i Landslaget for lokalhistorie. Som medlem har 

vi abonnement på det lokalhistoriske tidsskriftet «Heimen». Det kommer fire 

nummer i året.  Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (Open 

access). Heimbygdslaget er ikke representert i landslagets styrende organer. Vi 

mottar meldingsbladet for Landslaget for lokalhistorie, «Lokalhistorisk 

magasin» i 5 eksemplarer, ett til hvert av styremedlemmene. 

Gjennom landslaget får vi «momskompensasjon», de har skjema til 

skattefradrag for givere av pengegaver over 500 kroner til oss og som medlem 

reduksjon på «StyreWeb» foruten trykkeriavtale og forbindelse til 

Studieforbundet kultur og tradisjon.  

 

3. Yrjar Heimbygdslag er medlem i Sør-Trøndelag Historielag, et fylkeslag under 

Landslaget for lokalhistorie. 

 

4. Yrjar Heimbygdslag var deltaker i Ørland museumsråd. Øyvind Røstad var 

anmodet av Ørland kommune å organisere oppstarten av museumsrådet. Andre 

deltakere har vært Stiftelsen Fosen krigshistoriske samlinger, Austrått fort 

(Ørland kommune og Forsvarsmuseet – delegert til Ørland hovedflystasjon), 

Austråttborgen (Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Statsbygg), Stiftelsen 

Uthaugsgården Kulturhistorisk Museum, Kjeungen kystlag, Ørland/Bjugn 

husflidslag og Ørland Sanitetslag. Museumsrådet har opphørt uten vedtak. 

 

5. Yrjar Heimbygdslag er medlem i Fosen historielag. Fosen historielag har både 

personlige medlemmer og andre lag og organisasjoner som er medlemmer. Disse 

lagsmedlemmene er med og arrangerer Fosen historielags årsmøte. Yrjar 

Heimbygdslag har arrangert slike årsmøter inkludert underholdning av ymse 

slag. Fosen Historielag har ikke noen funksjon i organisering av 

museumsstrukturen i Norge, verken som hoved- eller distriktslag. Som medlem 

mottar heimbygdslaget Årboka og medlemsbladet «Nytt om gammelt». 

 

6. Yrjar Heimbygdslag hadde et medlem i styret for Stiftelsen Austrått Gård inntil 

det opphørte.  

 

7. Yrjar Heimbygdslag leier serverplass hos Domeneshop AS fra 2008. Domene 

https://www.yrjarheimbygdslag.no/ ble samtidig registrert og er vår URL. E-post 

til laget er post@yrjarheimbygdslag.no. Denne e-postadressen fordeles til 

styremedlemmene og vararepresentantene. Vi kan tildele 200 e-postadresser til 

medlemmene med form: fornavn.etternavn@yrjarheimbygdslag.no eller en 

annen ønsket navnekombinasjon foran «@». 
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8. Yrjar Heimbygdslag deltar på «bygdadagene», «Austråttdagene», som 

arrangeres i august/september måned på Austrått Gård og førjulsarrangementene 

samme sted. Austråttdagene dagene arrangeres av «en gruppe lag» og Jul’dagan 

av Ørland/Bjugn Husflidslag. 

 

9. Yrjar Heimbygdslag samarbeider med Bjugn Bygdatunlag om utgivelse av 

medlemsbladet Møllkula. 

 

10. Yrjar Heimbygdslag har vært på informasjonsmøter med Fosen regionråd. Laget 

har ingen forpliktende avtaler med regionrådet etter at museumsstrukturen på 

Fosen ble omorganisert og samarbeidet Museene på Fosen ble avsluttet. 

 

11. Yrjar Heimbygdslag leverte informasjon til Reisehåndboka 2001 som utgis av 

Norsk Kulturarv på Vågå. Vi var anmodet av Norsk Kulturarv å presentere 

Museumsnaustet i kortform i Reisehåndboka. Norsk Kulturarv hadde blitt 

anbefalt av «noen» å inkludere Museumsnaustet. 

 

12. Norges museumsforbund sender oss uten kostnad bladet Museumsnytt, 6 ganger 

i året. Det er et gratis abonnement til alle museer. 

 

13. Yrjar Heimbygdslag mottok tidligere, uten kostnad, bladet SVARTHVITT, 

utgitt av NMU-Fotosekretariatet i samarbeid med Norsk Fotohistorisk Forening. 

NMU-Fotosekretariatet er det offentlige sentralorganet for fotobevaringsarbeidet 

i Norge. 

 

14. Yrjar Heimbygdslag mottar uten kostnad bladet Arkivmagasinet som utgis av 

Riksarkivaren. Det kommer 3 blad i året. 


