
Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tidspunkt Torsdag 9.9 2021 kl.1800. 

Sted Austrått Gård, Kalvfjøset.  

 

Til stede: Anne Marit Sannan, Stein Eriksen, Brynjar Brodersen, Bernt Jørgen Stranden, Signhild 

Storlien Lund og Ivar Hopen.  

Forfall: Vegard Røstad, Frank Moen og Edgar Lund. 

Saksnr.   Tema Saksinnhold og vedtak 

 
a) 
 
 

 
Godkjenning av innkalling og 
saksliste. 
 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 

Orienteringssaker 
a) 
 
 
b) 
 
 
 
c) 

 
Status økonomi. 
 
 
Krav fra Tore Sem. 
 
 
 
 
Domeneshop webmail. 

 
Brukskonto kr.208.785,95 
Særkonto    kr. 552.219,39 
 
Tore Sem ønsker ikke å fravike sitt krav på 
kr.11.500,-Han viderefører saken til Forliksrådet.  
Når prosessen er i gang innkalles styret til ekstra 
styremøte, for å forberede saken.  
 
Vi i styret må gå inn på Domeneshop webmail 
jevnlig. Foreløpig er vi for lite flinke til dette.  
Sekretæren må sikre at oversikt over 
styremedlemmer til enhver tid er riktig.  
De som har ansvar for oppfølging av medlemslisten 
må følge opp dette. 
 

 
29/21 

 
Evaluering av våre bidrag på 
Austråttdagan. 

 
Totalt sett vellykket, men vi har 
forbedringspunkter. 

a) Matsalg. Vi hadde bra inntekt på salg av 
grøt og kaker i Rånesalen. Brutto inntekt 
kr. 45.761, - . Regning på grøt er ikke 
mottatt enda. 

b) Tydligere ansvarsfordeling. Vi bør lage 
ulike ansvarsområder med en 
hovedansvarlig for hvert område. Det kan 
være lurt å lage faste arbeidslag for det 
enkelte område. Dette kan være en fin 
måte og engasjere medlemmene på 
gjennom året. 

c) Traktorparaden. Neste år må alle som skal 
kjøre traktor, vite hvilken traktor de skal 
kjøre og i forkant av paraden ha sjekket at 
traktoren er klar for oppstart og kjøring.  

d) Skilting. Vi må ordne med bedre skilting. Få 
fant veien til våre utstillinger og spesielt få 



fant veien til låven. Vi må bruke vinteren til 
å ordne med dette. Vi tar skilting som 
hovedtema på neste styremøte. 

e) Låvevandring: Det foreslåes at vi tilbyr 
faste runder med Låve-vandring på neste 
Austråttdagan. Kjentmenn/kvinner tar med 
grupper av besøkende og viser de rundt, 
informerer om historie og bruk. 
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Torvskjæring. 

 
Anne Marit har avtalt med Harald, Jan Fred og 
Bernt Gjelvold om å lage en utstilling om 
torvskjæring i Kalvfjøset. Vi konkluderer med at 
utstillingen plasseres på veggen mot 
kjøkken/kontor.  
 

 
 
31/21 
 
 

 
 
Betalingsterminal. 
 

 
 
Vi kjøper inn en betalingsterminal til laget, type 
iZettle. Den bør være på plass før Juldagan, som er 
1.helg i advent. Stein og Bernt Jørgen ordner med 
dette. 
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Stikkontakter. 
 
 
 
 

 
Vi trenger flere punkter med stikkontakter og 
lysbrytere i kjelleren. 
Bør bl.a. ha lysbrytere rett innenfor porten. 
Stein tar ansvar for dette. 

 
33/21 

 
Vester med logo. 

 
Vi venter med å trykke logo på vestene våre til vi 
har konkludert med hvilken logo vi skal velge for 
framtiden. Vi kobler det sammen med arbeidet 
rundt skilting, hvor vi også skal ha vår logo. 
 

 
34/21 

 
Mimre kafe`. 

 
Vi ønsker å starte opp igjen med Mimrekafe`. Vi 
satser på at vi har plass nok i Kalvfjøset til å ha det 

der. Korona regler på aktuelt tidspunkt vil 
avgjøre om det lar seg gjøre. Anne Marit 
informerer Jan Fred om bestemmelsen. 
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Juldagan. 

 
Vi ønsker å ha to stands i Kalvfjøset under 
Juldagan. Arrangøren Husflidslaget kan disponere 
resten av lokalet. Vi antar at vi ikke skal betale 
stand-leie for våre egne lokaler. Vi kan tilby de «å 
bli kjent med lokalet» gjennom deltakelse på et 
styremøte eller en omvisning. Signhild tar kontakt 
med leder og bestiller standplass. 
 



Eventuelt 
a) 
 
 
b) 
 

 

Neste styremøte.  
 
 
Godkjenning av 
møteprotokoll for dagens 
møte. 
 

 
Neste styremøte blir torsdag 07. 10 2021.kl.1700 i 
Kalvstua, Austrått. 
 
Protokollen ble lest og godkjent. 

 

Ref. Signhild 


