
Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tidspunkt Torsdag 3.11. 2021 kl.1800. 

Sted Austrått Gård, Kalvfjøset.  

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

Signhild Storlien Lund.  

Saksnr.   Tema Saksinnhold og vedtak 

Orienteringssaker: 
 
a) 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 

 
 
Godkjenning av innkalling og 
saksliste. 

 
Besøk av Indigo og 
Hjemmetjenesten. 
 
 
 
 
 
Tore Sem saken. 
 

 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Vi har hatt to runder med besøk på Austrått. 
En gruppe fra Indigo og en gruppe med 
hjemmeboende eldre. Begge gruppene fikk 
omvisning på låven og nøt medbrakt 
servering i Kalvfjøset. Flere fra styret var til 
stede. 
 
Fyldig og informativt brev sendt til 
Forliksrådet. Brynjar har ført det i pennen. 

Sak 43/21 
 

Møllkula 
 

Ønske fra redaksjonen at styret blir 
deltakende i produksjonen av 
medlemsbladet Møllkula. 
Vedtak: Vi foreslår et årlig samarbeidsmøte 
med redaksjonen for Møllkula, styret for 
Mølnargården og Yrjar Heimbygdslag. Vi 
satser på å få til et møte i løpet av våren. 
Leder kontakter aktørene. 
 

Sak 44/21 
 

Møte ang. bruk av 
Austråttgården/heimevernsbrakka. 
 
 

Gunn Berit Tangen og Oddvar Sakshaug har 
vært i møte med noen av styremedlemmene 
for å drøfte muligheten for å huse diverse 
frivillige organisasjoner i Austråttområdet. 
 

Sak 45/21 
 

Skilting av Austrått Gård 
(Se sak 20/21) 
 

Vi har fått pristilbud fra Punch (med 
tidsfrist). Høy pris.  
Vedtak: Vi utsetter saken. 
 

Sak 46/21 Harald Røstas utstilling 
 

Vi i styret besøker hans utstilling i morgen 
kl.1100. Utstillingen består av i underkant av 
1500 gjenstander. Harald ønsker å gi 
samlingen til Yrjar Heimbygdslag. 
Vedtak: Vi ønsker Harald Røsta 
velkommen til å overlate sin utstilling til 
Yrjar Heimbygdslag. 
 

Sak 47/21 Juldagan 
(Se sak 41/21) 

Vi har sett på vår leiekontrakt for Austrått 
gården, mellom oss og Ørland kommune.  



Ut fra kontraktens innhold ser vi at det ikke 
blir riktig at vi skal betale stand leie til 
Husflidslaget. Slik vi forstår kontrakten, har 
vi full disposisjonsrett over våre lokaler hele 
året. Vi forholder oss til tildelt stand- 
størrelse i år, men for framtidige år er det vi i 
Yrjar Heimbygdslag som bestemmer arealet 
vi ønsker å bruke, og hva arrangør av 
Juldagan kan disponere.   
Vedtak: Leder sender brev til Husflidslaget 
angående denne saken. 
 

Eventuelt: 
 
A 

 

Orientering  

 
Ivar orienterte om bruk av vår epostkonto i 
Yrjar Heimbygdslag og i Thunderbird 

 

B 
 

Møte med Formannskap og 
Strategiutvalg. 
 

Vi inviterer Formannskap og Strategiutvalg 
til samtale, omvisning og lett servering, i 
løpet av våren. Vi lager en PowerPoint-
presentasjon om Austrått samlingen, 
Guriannastua, Tinden og Båtnaustet. 
Vedtak: Bernt Jørgen tar kontakt med Odde 
og inviterer. Brynjar lager en kort PP 
presentasjon. 
 

C Donering. En bonde i Roan har tatt kontakt med oss. 
Han ønsker å donere oss ulike gamle 
redskap, om vi ønsker å ta imot. 
Vedtak: Vi ber om bilder og mer info. 
 

D Møtepunkter og oppgaver før 
Juldagan. 

Torsdag 5.11.2021, kl. 0900.  Vi møtes i 
Kalvfjøset på Austrått for å rydde bort 
møbler og utstyr til Juldagan. 
 
Fredag 26.11.2021 kl. 1800. Vi møtes på 
Austrått for å rigge stand til Juldagan. 
 
Anne Marit setter opp arbeidsliste for begge 
dager og fordeler oppgaver og tidsplaner for 
oss som skal hjelpe til på vår stand på 
Juldagan. 
  

F Neste styremøte 
 

Neste styremøte blir torsdag 12.1. 2022 
kl.1800. 

 

Ref. Signhild 

Protokollen ble lest og godkjent før møtet ble avsluttet. 

 



 

 

 
Korrigering 
Sak  47/21 

 
Juldagan og stand leie. 
 

 
Noen dager etter styremøte har 
vi fått ny info av Johan Kristian 
Aune. Det skal foreligge en 
avtale mellom Ørland 
kommune og Ørland-Bjugn 
Husflidslag om full 
disposisjonsrett av lokalene 
under Juldagan. Denne avtalen 
ligger da sannsynligvis innbakt i 
vår avtale. 
Vi forholder oss til dette og 
betaler stand leie for Juldagan 
2021. For kommende år må vi 
avklare hva som er korrekt i 
forhold til disposisjon av areal 
og betaling under Juldagan. 
 

 


