
Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag, onsdag 9.2.2022 

Sted: Austrått gård, Kalvfjøset. 

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

Ivar Hopen og Signhild Storlien Lund. 

Forfall: Vegard Røstad og Frank Moen. 

 

Orienteringssaker: 

1. Besøk av leder for Ørland Våtmarksenter. Audun Eriksen har vært på besøk hos oss. Han 

fikk en grundig omvisning og orientering av Ivar, samt kaffe med de som var til stede i 

kalvfjøset. Han var aktivt interesserte og tok mange bilder. 

2. Verkstedet i kjelleren. Stein Terje og Karl Erik er sammen med en dugnadsgjeng i gang med 

å tømme og sortere lagrett verktøy og utstyr i kjelleren. Når dette er gjort vi de sette i gang 

med vasking og maling. 

3. Info til Rotary. Anne Marit har vært på Rotary møte og orientert om Yrjar Heimbygdslag. 

Møte ble avholdt i kalvfjøset. 

4. Utstilling på Kultursenteret/Biblioteket. Anne Marit har hatt ny prat med Hanne Tofte, 

leder av biblioteket. Hun står fast vet at vi kan disponere den innerste veggen i bibliotekets 

Historie-rom. Det er ikke aktuelt med et glasskap i vrimlearealet. 

5. Årsmøte i Austråttdagan. Hele styret er invitert til å delta på Årsmøte i Austråttdagan, 

mandag 28.2. 2022 kl. 1800. Vi som kan, møter opp. 

6. Medlemskap. Fem medlemskap ble slettet i 2021. 4 grunnet dødsfall, 1 har meldt seg ut. 

7. Kontingent. Gjennomgang av medlemmer som ikke har betalt sin kontingent for 2021. 

Kasserer har sendt purring til samtlige. 

8. Kontor. Kontoret vårt ryddes, og noe utstyr må midlertidig lagres i rommet ved siden av. 

  

Sak 12 /22. Årsmøte 26.2.2022 kl.1300 i kalvfjøset.  (jamfør sak 6 og 11/2022) 

- Gjennomgang av årsrapport for 2021. Den ble godkjent og legges ved våre sakspapirer på vår 

hjemmeside. Sekretæren gjennomgår årsrapporten på årsmøtet. 

- Gjennomgang av årsregnskap for 2021. Det ble gjort følgende merknader. 1.Regnskapet er ført i 

Excel grunnet vansker med føring i StyreWeb. Vi holder fast på vårt tidligere vedtak om at våre 

regnskap skal føres i StyreWeb. 2. Vi ønsker egen postering for kasse. 3. Gebyr på Wipps må føres 

spesifikt. Kasserer retter opp dette. Regnskapet godkjennes med de tre merknadene. Kasserer legger 

fram årsregnskap og budsjettforslag på årsmøtet.  

- Gjennomgang av vårt budsjettforslag for 2022. Budsjettforslaget ble godkjent uten merknader. 

- Leder skriver innkalling.  

- Alle dokumenter sendes Ivar, slik at han får lagt de ut på vår hjemmeside. 

 

Sak 13/22. Søknad om støtte fra Ørland Sparebank. 

Ørland Sparebank har lagt ut tilbud om støtte til lag og organisasjoner, med søknadsfrist 15/2. 2022. 

Intensjon for støtte er arbeid rettet mot barn og unge. 

Vedtak: Vi sender søknad på kr.200.000,- til renovering av storkjelleren og innkjøp av verktøy og 

verktøyskap. Vi trenger dette for å kunne gi et tilbud til ungdom om å mekke på gamle traktorer 

under veiledning av engasjerte voksne. Kasserer/leder sender søknad til Ørland Sparebank. 



Dato for neste styremøte bestemmes av det nye styret. 

 

Ref. Signhild. 


