
Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tidspunkt Torsdag 11.mars 2021 kl.1530. 

Sted Austrått Gård, Kalvfjøset.  

Tilstede: Anne Marit Sannan, Brynjar Brodersen, Stein Eriksen, Bernt Jørgen Stranden, Ivar Hopen og 

Signhild Storlien Lund.  

Forfall: Vegard Røstad, Edgar Lund og Frank Moen. 

Saksnr.   Tema Saksinnhold og vedtak 

a) 
 
b)  
 
 
Referatsaker: 
c) 

 
 
d) 
 
 
e) 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

Presentasjon av nye og gamle 
styremedlemmer. 
 
 
Status økonomi. 
Status pr 11.3.2021 
 
Deltakelse på årsmøte i Sør-Trøndelag 
Historielag. 
 
Tilfang. 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Nye og gamle styremedlemmer ble 
presentert. 
 
 
Brukskonto kr.196.613,50 
Særvilkårskonto kr.552.219,30 
 
Jan Fred Paasche møter på vegne av oss 
på årsmøte til Sør-Trøndelag Historielag 
 
Fra Landbrukskontoret har vi fått et 
stempelur med kort, en brevvekt og to 
videoavspillere. 
 

7/21 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/21 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 

Konstituering av det nye styret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientering til nye styremedlemmer: 
-Nye epost adresser. 
 
 
-Kaffe-treff i kalvfjøset. 
 
 
 
 
-Renhold av lokaler. 
 
 
 
 
 

Styret konstituerte seg med følgende 
rollefordeling: 
Leder, Anne Marit Sannan 
Nestleder, Brynjar Brodersen 
Kasserer, Bernt Jørgen Stranden 
Sekretær, Signhild Storlien Lund 
Styremedlem, Stein Terje Eriksen 
Varamedlemmer, Vegard Røstad og 
Frank Moen. 
 
Det ble orientert om: 
- at alle nye styremedlemmer får egen 
epostadresse i Yrjar Heimbygdslag epost 
system. 
- at det er kaffe-treff i Kalvfjøset hver 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
kl.1030. Da møtes dugnadsgjengen og 
styremedlemmer/medlemmer er 
hjertelig velkommen til å delta. 
- at styremedlemmene har ansvar for 
renhold av Kalvfjøset og tilhørende 
areal. Vi vasker hver vår måned. Liste 
med fordeling er laget. 
 



e) Tilleggsinfo. 
Fordeling av ansvar for mottak av nye 
innmeldinger, info om styreendringer til 
Brønnøysundregisteret og StyreWeb. 
 

Signhild svarer nyinnmeldte med 
velkomstbrev og orientering om 
kontingent. 
 
Anne Marit og Signhild ordner med 
endringer i Brønnøysundregisteret. 
 
Edgard, som nåværende administrator 
ordner med endringer i StyreWeb. 
 

8/21 Diverse om økonomi:  
     a) Ny regning fra Tore Sem. 
 

 
Vi avviser kravet fra Tore Sem. Brynjar 
forfatter et svarbrev på vegne av styret. 
Han sender kopi av svarbrevet til oss, i 
YHLs epost system. 
 

9/21 Utstillingsprosjekt, «Fra jord til bord». Brynjar orienterte om status for 
planleggingen av utstillingsprosjektet. 
 

10/21 a) Infobrev til medlemmene ang ønske 
om hjelp under Austråttdagan (28-
29.august 2021). 

 
 
 

b) Dato for besøk og omvisning.  

 
Anne Marit orienterte om infobrevets 
innhold og hensikt. Det sendes ut til alle 
medlemmer med epost. Ivar er 
behjelpelig med selve utsendingen. 
 
Vi inviterer medlemmene til åpent hus 
med kaffe/vafler, orientering og 
omvisning på lørdag 17.04.kl.1200. 
Grunnet korona ber vi om påmelding. 
Informasjon om dette er gitt i brevet. 
Vi sender en påminnelse om 
arrangementet etter påske. 
 

11/21 Austråttdagan 2021. 
Kjell Hoff og Johan Cristian Aune komme for 
å orientere og ha dialog med oss i styret. 

Kjell utfordret oss i YHL til å ta ut 
traktorer, trøskeverk og toget. Det vil 
trekke folk og synligjøre oss. 

Johan Christian tilbyr oss å bruke 
storlåven som utstillingsarena.  
Vi bør lage noen tilbud som passer 
for barn. 
Det er viktig at vi får ordnet med god 
skilting, for å sikre at besøkende får  
sett alt vi har å by på i «kjeller og loft». 
Styret jobber videre med planene for 
vår deltakelse på Austråttdagene. 
 

Eventuelt  Orientering fra Bernt Jørgen om at 
Landbrukskontoret er på flyttefot og møbler 
med mer skal gis bort/kastes. 
 
 

Heimbygdslaget kan komme å se om de 
trenger noen av sakene. En gruppe fra 
styret tar en tur og ser om noe kan være 
aktuelt for oss. 
 



 a) Dato for neste styremøte. 
 
 
b) Plan for vårens styremøter. 

Neste styremøte blir 08.04.2021 
kl.1530. 
 
Videre styremøter denne våren blir 
06.05. og 10.06. Begge kl1530. Grunnet 
vårt medansvar og deltakelse i 
Austråttdagene kan det bli behov for 
flere styremøter utover de som er 
datofestet. 
 

 Signering av protokoll. Utsatt til neste styremøte grunnet 
tidsnød. 
 

 

Ref. Signhild 


