
Tid:  Torsdag 7. oktober 2021 kl 17.00  

Sted:  Kalvstua, Austrått Gård 

Deltakere:  Anne Marit Sannan, Ivar Hopen, Stein Terje Eriksen og Bernt Jørgen Stranden 

  

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjent 

  

Sak 2 – Skilt  

Vi vandret rundt bygningsmassen og vurderte behov og størrelser.  Ivar viste fram eksempel 

på egenproduserte treskilt.  Ytterst rimelig variant.  Vi jobber videre med dette konseptet i 

samarbeid med Harald & Ivar. 

Store veggskilt:  Lengde = 2,0 - 2,5 m  Høyde = 0,7 -  1,0 m.  Kan lages av Fosen 

Tools/Punch Reklame.  Anne Marit innhenter tilbud 

Skilt på innsiden av portene;:  Må opp i A2-størrelse.  Her må vi måle størrelsen på portene. 

Vedtak 

Vi lager ei bestillingsliste og ber om tilbud 

  

Sak 3 – Åpen låve 

Vellykket arrangement med 2.500 kr i omsetning.  Må ha bedre struktur på organiseringen 

neste gang. 

Vedtak 

Vi prøver Åpen låve igjen i februar 

  

Sak 4 – Økonomi 

Saldo pr 07.10.21:  Høgrentekonto  552.219,32 kr  Brukskonto  202.986,12 kr 

Vedtak 



Saldo pr 07.10.21 tas til ettretning 

  

Sak 5 – Tilfang 

Ivar orienterte  

Vedtak 

Siste tilfang tas til orientering 

  

Sak 6 – Medlemslister 

Hvem har ansvaret for disse?  Hvordan foregår medlemsregistreringen?  Ivar legge rinn de 

nye medlemmene i StyreWeb.  Anne Marit sender ut Møllkula og medlemsgiro med personlig 

hilsen.   

Vedtak 

Vi lager en oppdatert oversikt over ansvarsområder og oppgaver.  I praksis oppdaterer vi 

handboka til Ivar & Edgar.  Ivar & Stein tar seg av denne oppgaven 

  

Sak 7 – Betalingsautomat og lysbryter i kjelleren 

Stein har satt opp den nye IZettle-automaten Godt verktøy som gir oss full oversikt over 

omsetningen fordelt på de ulike kategoriene.  I tillegg har han satt opp lysbryter i 

kjelleren.  Utmerket jobbing! 

Vedtak 

Orienteringen tas til etterretning 

  

Sak 8 – Hyggekveld i Fjøset? 

Ledig kapasitet i Fjøset om vinteren.  Det har kommet forslag om en hyggekveld i Fjøset for 

medlemmene og potensielle medlemmer.  Et utmerket sosialt tiltak  Har vi kapasitet til dette?   

Vedtak 

Saken modnes 

  



Sak 9 – Torvutstillingen 

Jan Fred ønsker å bruke hele veggen til torvutstillingen.  Bernt Jørgen bidrar med prima torv 

fra «Skålvik Øvre» 160/46, Storfosna 

Vedtak 

Styret gir grønt lys for dette. Utstillingen blir stående. 

  

Sak 10 – Møte med Husflidslaget 

Anne Marit refererte fra møtet med Husflidslaget.  Det samarbeides godt. 

Vedtak 

Orienteringen tas til etterretning 

  

Sak 11 – YHL på Juldagan 

Vi trenger bare 1 stand.  Hvor stor er en stand?   

Vedtak 

Vi deltar med følgende aktiviteter:  Smørfisk, loddsalg, Møllkula, medlemsverving og 

orientering 

  

Sak 12 – Nytt lerret til kanonen 

Vi trenger nytt lerret til kanonen.  Det vi har, reflekterer ikke nok lys.  Pris ca 1.822 + mva.   

Vedtak 

Ivar kjøper inn nytt lerret som beskrevet 

  

Sak 13 – Eventuelt 

Ivar orienterte om at YHL er stevnet inn for Forliksrådet.  Brynjar er YHL’s 

saksordfører.  Han sender inn tilsvar. 

Vedtak  

Orienteringen tas til etterretning 



  

Neste styremøte:  Onsdag 3. november kl 18.00 i Kalvstua, Austråt Gård 

  

Strømsvika, 26.10.21 

Bernt Jørgen/referent 

 


