
Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tidspunkt Torsdag 18.8 2021 kl.1800. 

Sted Austrått Gård, Kalvfjøset.  

 

Tilstede: Anne Marit Sannan, Stein Eriksen, Ivar Hopen og Signhild Storlien Lund.  

Forfall: Brynjar Brodersen, Bernt Jørgen Stranden, Vegard Røstad, Frank Moen og Edgar Lund. 

Saksnr.   Tema Saksinnhold og vedtak 

 
a) 
 
 

 
Godkjenning av innkalling og 
saksliste. 
 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 

 
 
 
21/21 
 

Hovedtema på dagens møte er 
forberedelse til Austråttdagan 

 
Vakter/ hjelpere til 
Austråttdagan 
 
 

 
 

 
Anne Marit setter opp vaktliste for de som har 
meldt seg som vakter. Vi trenger ca 10 hver 
dag for å dekke behovet på låven og kjelleren. 

 

23/21 

 
Program i Kalvfjøset under 
Austråttdagan 

 
Vi har bestemt at vi ikke skal ha noe program i 
Kalvfjøset/Kalvstua under Austråttdagan og vi 
skal derfor ikke bruke disse lokalene. 

 

24/21 

 
Traktoransvarlig 

 
Stein Eriksen har ansvar for organisering av 
traktorparaden 

 
20/21 
 

 
Skilting 

 
a/Vi kjøper store papp og lager plakat med 
info om hvor vi har utstillingene våre på 
Nordlåven og kjelleren. 
b/ Vi lager plakat som informerer om at vi (i 
tillegg til rømmegrøt) selger kaffe, kaker og 
vafler i Rånesalen.  
c/Vi har et metallskilt som informerer om at vi 
selger rømmegrøt. Det henger vi opp på 
ytterveggen ved døra til Rånesalen.   
d/Vi har tre store metallskilt med navnet Yrjar 
Heimbygdslag. Disse henger vi opp på de to 
portene som skal være åpne i kjelleren og det 
tredje i trapp opp til Nordlåven. 
 

 
27/21 
 
 

 
Matservering 

 
a/ Det blir ikke servering av rømmegrøt, kaffe 
og kaker ute. 
b/Vi serverer grøt i stabburet til hjelpere som 
har det som pauserom. 



c/Yrjar Heimbygdslag sine hjelpere får gratis 
rømmegrøt. 
d/Bernt Jørgen spørres om å ta ansvar for 
spriting av publikum som skal inn i Rånesalen. 
 

28/21 Rigging/dugnad Styret møtes på Austrått fredag 27.8. kl 1800 
for å rigge til for matsalg, loddsalg mm i 
Rånesalen. 

 
Eventuelt 
a) 

 
 

Neste styremøte 

 
 
Neste styremøte blir torsdag 09.09. 2021 
kl.1800 i Kalvstua, Austrått. 
 

 
b) 

 
Godkjenning av møteprotokoll 
for dagens møte 

 
Protokollen ble lest og godkjent. 

 

Ref. Signhild 


