
  Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag. 

 

Tid:  22.august 2018 kl1000    - Sted:  Kløverstua, Ørland Sykeheim. 

 

Tilstede:  Karl Erik Sørensen, Anne Marit Sannan, Svein Olav Ulset, 

Brynjar Brodersen, Inger J. Jøssing, Torun Skontorp. 

 

Leder, Edgar Lund, hadde sykdomsforfall, Karl Erik overtar som møteleder 

og Torun som referent. 

 

Referatsaker: 

 

A:  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

       Innkalling og saksliste godkjent. 

 

B:   Godkjenning av referat fra forrige styremøte. 

 

       Referatet godkjent og klarert for publisering på lagets hjemmesider.  

 

C:   Saldo. 

 

       Den eneste som har tilgang (leder) ikke tilstede.  Styret mener mer enn 

       en person bør ha tilgang til kontoen. 

 

D:    Referat fra møte med konst. Rådmann Arnfinn Brasø. 

 

         Uklarheter i forbindelse installasjon strøm Nord-låven. Ørland kommune 

          tok hele regninga.  Karl Erik orienterte om kommende tiltak ang.brannsikring 

 og lignende i regi av kommunen. 

 

E: Møte med Bernt Jørgen Stranden. 

 

 Lite kjent fra dette møtet da ingen av møtedeltagerne var til stede. 

 

F:       Tinden – søndager i juli. 

 

 Ikke mange fremmøtte, men bør fortsette.  Bør markedsføres bedre. 

 

G: Innkjøpt til laget. 

 

 Blautkake (H. Røstad 80 år).  Panel Nord-låven.  Traktordeler.       

   2 stk. batteriladere. 

 

 



H: Tilfang til YHL siden siste styremøte. 

  Settes 

 Bl.a. sildegarn, auskar, div. fra butikkdrift relatert til  Uthaug, flydeler, 

 fane fra Hårbergskolen samt andre skolesaker,  2 stk.ovner, klær. 

 

 

Sak 18/18 – Bygdadagene 2018. 

 

 Er avlyst  pga manglende påmelding. Hvordan har påmeldingene vært? 

 Er det sendt ut info?  Ser ut til at trenden med færre stands er utbredt i år.  

 Mange rykter!!! Heimbygdslaget kan bare ta avlysingen til etter-retning, 

 eller kan vi  gjøre noe for å få ting på «stell»?  Burde hatt oversikt over avtaler 

 i kommunen.  Evt. be om møte med Bondelaget, Johan Kristian Aune og YHL. 

 Traktorene må startes opp i løpet av året (årlig).  Karl Erik foreslår «Gammel- 

 traktorenes Dag» med kjøring av traktorer, enkelt matsalg.  Bare bruke 

 kjelleren.  Vedtak:  Bålkaffe!  Karl Erik tar kontakt med Edgar og Johan 

 Kristian ang. evt arrangement.  Søndag 23.sept. foreslås som dato, dette er 

 Høstjevndøgn og da foreslås «Høstjevndagen» som navn på arrangementet. 
 

 

Sak 19/18 – Arbeidsgruppemøtene ang. lagets framtid før siste møte 04.09.1018. 
 

 Framtidspespektiver for laget?  Kan ikke spre oss alt for mye.  Anne Marit 

 foreslår minimuseum (flere).  Framtidig leieforhold må avklares før større 

 arbeider settes igang. 
 

 

Sak 20/18 – Vedtektsendring. 
 

 Kasserer bør velges av årsmøtet, ikke styret.  Bør vurdere vedtaksendring, 

 slik at kasserervervet blir en egen funksjon.  Evt. leie inn hjelp. 
 

 

 

Neste styremøte:  mandag 10.09.2018 – samme tid, samme sted (Kløverstua). 

Møtet slutt 1210. 
 

 

 

Karl Erik Sørensen      Anne Marit Sannan     Svein Olav Ulset 

         sign          sign   sign 

 

 

Brynjar Brodersen        Inger J. Jøssing            Torun Skontorp 

         sign                    sign                           sign/ ref   

  

 



 


