
               Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid: 15. desember 2016 kl. 10.00 

Sted:  Austrått Gård 

Til stede: Jan Fred Paasche, Anne Marit Sannan, Karl Erik Sørensen, Inger Jøssing og Ivar 

Hopen 

Innkalt, men ikke til stede: Daniel Johansen. 

Referatsaker: 

A:  Godkjenning av referat fra styremøte den 17. november 2016: 

Referatet godkjennes, og publiseres på lagets hjemmeside. 

B:  Mimrekaffe: 

Styret anbefaler at tiltaket videreføres. Januarkaffen brukes til framvisning med påfølgende 

diskusjon omkring ulike bilder av historisk art, og i februar vil Greta Hjerpset fortelle om 

matrikkelgården Døsvik. 

C:  Takkebrev vedrørende boka "tre tiår" av Dagfinn Kotte Solbu: 

Leder har sendt takkebrev til forfatteren. 

D: Juldagene 2016: 

Saken behandles sammen med sak 31/16. 

E:Purringer, Møllkula 1 og 2 2016: 

Det er fortsatt 7 personlige medlemmer og 1 familiemedlemskap som ikke er betalt. Styret 

vedtar at videre oppfølging av disse ikke anses som relevant, og de som ikke har betalt 

strykes fra medlemslista. 

F: Ørlandsboka og betalingsterminal: 

Det er innkjøpt betalingsterminal til laget, som kan benyttes når laget selger bøker, og ved 

annet salg. 

Ørland Sparebank har kjøpt 50 stk . bøker til avtalt pris, kr. 400,00 pr. stk. 

Ørland Boksenter har mottatt 40 stk. bøker for salg. Betalingen vil komme etterskuddsvis. 

Ørland Kultursenter har mottatt 40 stk. bøker for salg. Faktura pålydende kr. 400,00 pr. stk. 

med forfall pr. 30 dager sendes fra YHL til Ørland Kultursenter. 

G: TINE - kjøleskapet: 



Kjøleskapet er reparert. Kostnaden ble kr. 1400,00. 

H: IKT, målsetning: 

Ivar har utarbeidet et forslag til framtidig IKT - løsninger for laget. Forslaget blir tatt opp som 

egen sak i neste styremøte. 

I: Deltakeravgift Bygdadagene 2016: 

Deltakeravgiften pålydende kr. 3961,00 er betalt. Avgiften er beregnet ut i fra 10% av lagets 

brutto omsetning under arrangementet. Styret pålegger leder å gå i forhandlinger med 

teknisk arrangør for å få bundet deltakeravgiften opp mot netto inntekt med uforandret 

prosentsats ved framtidige arrangementer. 

 

Sak 30/16: Videre utbygging i Nordlåven: 

Leder innhenter pris på materialer til bærekonstruksjoner og belysning. 

  

Sak 31/16:  Vurdering av Juldagene 2016: 

Overskuddet av årets arrangement ble kr. 7000,00. Det må vurderes om vi skal be om å få 

bytte standplass til neste år. 

Sak 32/16: Virksomhetsplan og budsjett 2017. 

Leder la fram arbeidsplana for 2016 vurdert opp mot faktiske kostnader påløpt i året. 

Avviket ligger godt innenfor vedtatt budsjett for 2016. 

Sak 33/16: 80 - årsdag: 

Terje Sørensen fyller 80 år den 28. desember 2016. Styret i YHL ønsker i den anledning å 

hedre Terje for alle hans bidrag til å dokumentere Ørlands historie. Derfor innvilges 

styreleser myndighet til å overrekke Terje 10 eksemplarer av boka Sang og musikkhistorie i 

Ørland sammen med blomster, ved en egnet anledning.  

 

Neste styremøte:  

Torsdag 19. Januar 2017 kl. 10.00 på Austrått Gård. 

Møte slutt 14.00. 

 



Karl Erik Sørensen       Jan Fred Paasche       Anne Marit Sannan       Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                                 sign                             sign    

 


