
             Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid:  18. april 2018 kl. 10.00 

Sted:  Austrått gård 

Til stede: Edgar Lund, Daniel Johansen, Anne Marit Sannan, Torun Skontorp, Karl Erik 

Sørensen.  

I tillegg til styret møtte Ivar Hopen, Harald Røstad og Odd Jøssing. 

 Referatsaker: 

A:  Godkjenning av innkalling og saksliste: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

B: Godkjenning av referat fra forrige styremøte den 23. mars 2018: 

Referatet godkjent, og klarert for publisering på lagets hjemmeside. 

 C: Økonomi, beholdning på lagets konti ved utgangen av siste måned: 

I forbindelse med skifte av leder i laget er ikke de formelle bankfullmakter overført til ny 

leder enda. Økonomioversikten vil bli presentert i neste styremøte.   

 D: Orientering om annonsearbeidet for Møllkula: 

Karl Erik har vært i kontakt med Ørland Sparebank, Skogstad Ur & optikk og Coop Ekstra 

Brekstad. Alle ønsket å videreføre annonsesamarbeidet.   

 E: Tilfang til YHL: Bør tilfanget refereres i styremøtene? 

Styret ønsker at tilfanget til laget blir referert i styremøtene etter hvert som det blir innført i 

tilfangsboka. 

 Sak 7/18: Daniel Johansen innledet om utviklingsarbeidet for laget og for kommunen: 

Daniel ønsker at laget nedsetter en komité som i løpet av året utreder hvordan de ser for seg 

framtida for YHL. Styret slutter seg til forslaget, og styret oppnevner medlemmer til en slik 

komité i neste styremøte. Av tema som ønskes utredet er: Hva har vi, hva vil vi, hvor er vi, 

hvilket ambisjonsnivå har vi for eventuell profesjonalisering?  

Sak 8/18: Guriannadagen 2018, forberedelser og tema for foredrag: 

Daniel og Edgar samsnakkes om tid og tema for Guriannadagen. Edgar sørger for 

annonsering i Fosna - Folket. 

Sak 9/18: Leiekontrakt med Ørland kommune om lokaler på Austrått gård: 



Saken ses av styret som sammenfallende med det arbeidet som skal iverksettes som 

beskrevet i sak 7/18. 

Sak 10/18: Avtale med Tore Sem om Bygdadagene 2018: 

Avtaleutkast ble presentert av Karl Erik. Styret tilslutter seg avtalen og sørger for at den blir 

signert i god tid før fristen den 1. august. 

Eventuelt: 

1: Sommerklargjøring av Tinden: 

Anne Marit organiserer et arbeidslag for klargjøringsarbeide. På neste styremøte setter 

styret opp vaktplan for åpningstidene i sommer samt plenklippingen. 

2: Stoff til Møllkula: 

Karin Gong, redaktør i Møllkula, har anmodet styret v / Karl Erik om at Jan Fred Paasche sin 

avgang som leder blir omtalt i Møllkula. Karl Erik har forfattet noen ord, som styret sluttet 

seg til. Dette vil bli oversendt til Møllkula sin redaksjon. 

Neste styremøte:  16. mai kl. 10.00 på Austrått. 

Møte slutt kl. 12.45. 

 

Karl Erik Sørensen         Edgar Lund       Anne Marit Sannan        Torun Skontorp        

       ref / sign                         sign                            sign                                sign    

 


