
            Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid:   17. november 2016 kl. 10.00. 

Sted: Austrått Gård. 

Til stede: Jan Fred Paasche, Karl Erik Sørensen, Inger Jøssing, Svein Olav Ulset og  Ivar Hopen. 

Svein Olav Ulset ble dimittert kl. 12.00. 

Innkalt, men ikke til stede: Daniel Johansen, Anne Marit Sannan.   

Referatsaker: 

A:  Godkjenning av referat fra styremøte den 18. oktober 2016: 

Referatet godkjennes med forbehold om at det i sak25/16 tilføyes at det allerede finnes et skriv som 

kan benyttes til omtalte formål. Referatet publiseres på lagets hjemmeside. 

B: Mimrekaffe: 

Tema for siste møte var kulturminner på og utenfor Ørland flystasjon. Olav Gunnar berger og 

arkitektstudenter fra NTNU holdt foredragene. 

C: Forespørsel til YHL fra Ørland Bondelag om servering på deres arrangementer: 

Karl Erik orienterte om henvendelsen fra leder i Ørland Bondelag. Vedtak kommer i sak 27/16. 

D: Karl Erik orienterte om en bokgave: 

Laget har fått ei bok i gave fra Anita Kotte Syvertsen. Hennes far har laget ei bok om sin oppvekst på 

Uthaug i etterkrigstida. Boka vil bli lagt inn i arkivet, og vi sender en takk til giveren, og forfatteren 

Dagfinn Kotte Solbue. 

E: Dugnadsarbeid sammen med Ivar osv: 

Neste dugnadsøkt blir forberedelsen til Juledagene 2016. 

F: Bygdadagene 2016 og 2017: 

Bygdadagene blir den 2. og 3. september i 2017. Dette er meddelt leder i laget fra teknisk arrangør 

Tore Sem. 

G: Møllkula: 

Det er bestilt 50 eksemplarer ekstra av kommende utgave. 

H: Ørlandsbok: 

 Boka om Ørlands sang og musikkhistorie er i trykken, og vil være klar for salg på juledagene 2016. I 

tillegg har Ørland Boksenter sagt seg villig til å ta boka inn i sin portefølje. 



I: Utlån av dåpskjoler med mere til Ørland Kultursenter v / Gunnhild Tetli for deres 

reformasjonsprosjekt: 

Bestillingen er konkretisert, og Ivar har startet uttak fra magasinet. G. Tetli er informert om dette via 

mail. 

J: TINE - kjøleskapet: 

Skapet er defekt i følge J. K. Aune. Skapet kan være reparerbart i følge reparatør Steinar Dypfest, og 

skapet er kjørt til hans verksted i Botngård for reparasjon. 

H: Forespørsel fra Ørland Ungdomskole: 

Laget er blitt forespurt om å ta i mot elever med spesielle lærebehov sammen med deres lærer B. K. 

Strøm i enkelte perioder. Vi er villige til å prøve ut samarbeidet. 

 

Sak 26/16: Videre utbygging i Nordlåven: 

Det er behov for mere materialer til den videre utvidelsen. Styret godkjenner innkjøp av de 

materialer det er behov for. 

Sak 27/16: Henvendelse fra Ørland Bondelag om mer bistand i forbindelse med deres aktiviteter: 

Vi ser positivt på henvendelsen, og ber om å få muligheten til å svare positivt eller negativt til 

eventuelle kommende henvendelser avhengig av tilgang til dugnadsarbeidskraft. 

Sak 28/16: Utviklingsplan for data og datarelatert utstyr samt nødvendig programvare, målsetting: 

Ivar la fram oppdatert materialliste til de frammøtte styremedlemmer. Styret ber Ivar Hopen 

utarbeide ei plan over hvordan han ser for seg at lagets behov for datarelatert utstyr vil utvikle seg 

framover. Styret ser fram til å få denne rapporten presentert, og vil støtte seg til denne når lagets 

digitale framtid skal stakes ut. 

Sak 29/16: Eventuelt: 

Mimrekaffe 5. desember 2016: Silje Taftø Petersen , kulturminneforvalter i Ørland inviteres for å 

orientere om sitt arbeide. 

Tidsplan for klargjøring til juldagan: Torsdag 24. november kl. 10.00, oppmøte i kjelleren på Austrått, 

og fredag 25. november kl. 15.00 setter vi opp vår stand. 

Neste styremøte: Mandag 12. desember kl. 10.00 på Austrått Gård. 

Møte slutt kl. 12.45. 

 

Karl Erik Sørensen      Jan Fred Paasche             Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                                   sign    



 


