
              Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid: Tirsdag 12. januar 2016 kl.11.00 

Sted Austrått Gård 

Til stede: Jan Fred Paasche, Anne Marit Sannan, Karl Erik Sørensen, Ivar Hopen 

Innkalt, men ikke til stede: Ingar Lium,  Svein Olav Ulset 

Referatsaker: 

A:  Referat fra siste styremøte godkjent. 

B:  Juledagene 2015; Styret er godt tilfreds med arrangementet, og ønsker at 

det videreføres. 

C: Mimrekaffe:  Den 4. januar 2016 var det 17 stykker som møtte opp. De fikk 

presentert et godt foredrag om matrikkelgården Kråkvåg, mtrg. 59 i Ørland. 

Konseptet med mimrekaffe som lagsaktivitet er et godt tiltak, og stadig i 

utvikling. 

D: Medlemsstatus: 3 nyinnmeldinger i løpet av høsten, 1 skriftlig utmelding. 

E: Forsvarsbygg: Leder har sendt svar til Forsvarsbygg på deres forespørsel om 

lagets interesse for gjenstander fra støyinnløste boliger i Ørland. 

F: Hjemmesiden: Vi prøver å styrke bruken av lagets hjemmeside ved å 

intensivere innlegging av artikler på  "siden sist" sida. Eksempler på innlegg kan 

være saksliste for kommende styremøter, styremøtereferater og omtale av 

kommende lagsaktiviteter. 

Sak 1/16: Tiltak i forbindelse med medlemskontingent 2016. 

Styret ønsker å forenkle , samt å framskynde innkrevinga av 

medlemskontingenten.  

Vedtak: Krav om medlemskontingent for 2016 sendes ut som brev i januar / 

februar. Kontingentens størrelse settes til kr. 300,00 for enkeltmedlem, kr. 

400,00 for husstandsmedlemskap i henhold til årsmøtevedtak i 2015. 

 



Sak 2/16: Virksomhetsplan 2016. 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

Sak 3/ 16:  Hvordan følger vi opp intensjonene i  YHL's formålsparagraf. 

Vedtak: Leder presenterer lagets formålsparagraf  som innledning til ei drøfting 

i Årsmøtet 2016. 

Sak 4/16: Historielagsundersøkelsen 2015 / 2016 - del 2.  

Et stort og komplekst spørreskjemakompendium. 

Vedtak: Saken utsettes til første styremøte etter årsmøtet. Før det retter 

lederen henvendelse til utgiver av undersøkelsen for å få klarlagt bruksområde 

og eiendomsrett til resultatene av undersøkelsen. 

  

Neste styremøte: Tirsdag 19. januar 2016 kl.11.00 på Austrått Gård. 

Møte slutt 14.15. 

 

Karl Erik Sørensen                          Jan Fred Paasche                Anne Marit Sannan 

       ref / sign                                              sign                                       sign    

 


