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Årets administrasjonsrutiner 

Styret er satt til å administrere laget. For at dette skal gli lettere gjennom arbeidsåret 

følger nedenfor en liste over noen av de arbeidsrutiner som kommer til faste tider: 

 

1. Årsmøtet skal være holdt innen utgangen av februar måned. Vedtektene har 

regler for tidsfrister og prosedyre omkring årsmøtet. 

2. Lever oppdatering til Brønnøysund om nye tillitsvalgte. 

3. ABM-utvikling (2003-2010), fikk tidligere museumsstatistikk tilsendt i februar 

måned sammen med en årsmelding. Norsk kulturråd overtok noe av det tidligere 

ABM-utvikling. 

4. Landslaget for lokalhistorie skal ha regnskap for «momsrefusjon» innen fristens 

utløp. 

5. Landslaget for lokalhistorie skal ha museumsstatistikk tilsendt i mars måned 

sammen med en årsmelding. De sender også ut et registreringsark, kopi ar det 

utfylte arket legges i lagsarkivet. 

6. I mars får laget en påminning om kulturminnedagen som er ca 10. september 

hvert år. Arrangement etterspørs. 

7. Ørland Sparebank utlyser på nyåret mulighet for å søke prosjektmidler. 

8. I april er det tidsfrist for søknad til Ørland kommune om kulturmidler. Midlene 

ble tidligere gitt museumsutvalget til fordeling. Fra 2008 er nye rutiner innført i 

Ørland kommune. 

9. På vårparten må de severdighetene som skal holdes oppe for publikum ha et 

oppslag om åpningstidene på hver sin oppslagstavle.  

10. Service-torget i rådhuset må informeres om åpningstidene så snart disse 

foreligger bekreftet. 

11. I mai må arbeidet med årets første nummer av Møllkula være i gang. ”Siden 

sist” er en fast spalte i bladet for begge lagene. 

12. Siste søndag i mai har vært fast tidspunkt for en guriannadag. 

13. Ved månedsskillet mai/juni bør vaktene på de stedene som skal være åpne for 

publikum på sommeren være klare. 

14. I oktober kommer forespørsel fra Ørland kommune om åpningstider som skal 

inn i trykte foldere for neste år. 

15. I november må arbeidet med årets siste nummer av Møllkula være i gang. 

16. Avlever Møllkula til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Vi veksler med Bjugn 

Bygdatunlag om sendingen. Redaksjonskomiteen tar seg av dette. 

 

17. Føy til nye ”husk” etter hvert eller stryk utgåtte punkter. 

 


