
Referat fra Årsmøte i Yrjar Heimbygdslag, lørdag 26.februar 2022. 

Sted: Austrått Gård, Kalvfjøset.  

Til stede: 16 medlemmer. 

 

• Sak 1.  Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

• Sak 2.  Valg av møteleder og sekretær.  Stein Terje Eriksen ble valgt som møteleder.  Signhild 

Storlien Lund ble valgt som sekretær. 

 

• Sak 3. Årsrapport for 2021. Årsrapporten ble lest og godkjent uten merknader. I forbindelse 

med gjennomgang av årsrapporten ble det presentert en oversikt over alle innkommende 

gjenstander, dokumenter og bilder som er blitt registrert i 2021. 

 

• Sak 4. Årsregnskap for 2021 ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer: a) 

Ører skal føres med i et regnskap, men trenger ikke å være med i et budsjett. b) Renter fra 

sparekonto skal ikke føres i balanseregnskapet.  

c) Dugnadsregnskap mangler.  

Alle anmerkninger vil bli rettet opp og dugnadsregnskap vil bli laget. 

 

• Sak 5. Gjennomgang av arbeidsplan for 2022. Arbeidsplanen ble godkjent med følgende 

kommentarer: a) Videreføring av åpen dag skal inn i planen.  

b) Kommentarer ang. lav hyppighet på Mimrekaffe, som har pleid å være en gang i måneden. 

Vi lager en kommentar ang. redusert hyppighet grunnet korona.   

c) Kristian Aune kommenterte vedlikehold og bruk av våre gamle traktorer. Han ønsker å 

engasjere seg i arbeidet og gjøre traktorene mer synlig. Vi trenger engasjerte ungdommer og 

er glad for hans tilbud.   

d) Vi må se på leiekontrakten vi har med kommunen og avtalen med Ørland/Bjugn 

Husflidslag ang disponering av areal under Juldagan. 

e) Redaksjonen for Møllkula ønsker tettere kontakt med styret for Yrjar Heimbygdslag.  

 

• Sak 6. Budsjett ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer:  

a) Budsjettet bør justeres slik at arrangementsutgifter går ned med kr.30.000,-  

b) utgifter til verksteddrift bør justeres opp med kr.70.000,- grunnet årets innkjøp av Steam-

vasker og planlagt oppussing. 

 

• Sak 7. Valg. Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Marit Eide Dahl og valget ble 

gjennomført med 16 stemmeberettigede. 

 

Forslag på ny leder, for 1 år:     Steig Terje Eriksen.        

       Enstemmig valgt. 

 

Forslag på to styremedlemmer, for to år:   Brynjar Brodersen (gjenvalg) 

       Signhild Storlien Lund (gjenvalg) 

Forslag på et styremedlem for et år:    Jan Steinar Rædergård. (ny) 

  



    Alle tre enstemmig valgt.                                                                                                         

 

             Forslag på et varamedlem for to år:    Anne Marit Sannan.  

                   Enstemmig valgt 

 

Forslag på et medlem til valgkomiteen, for tre år: Arnstein Mikkelhaug. 

Forslag på et varamedlem til valgkomiteen, for et år:  Svein Ove Ulset 

 

       Begge enstemmig valgt.  

             
Forslag på to revisorer, for et år:   Thor Sandvik (gjenvalg) 

                     Svein Ove Ulset (gjenvalg) 
         

Begge enstemmig valgt. 
  
 
           Forslag på et varamedlem for revisor, for et år:  Bjørn Ørsleie (gjenvalg) 

 
Enstemmig valgt. 
 
 
  

 Styret for Yrjar Heimbygdslag ser slik ut etter valget:   

Leder: Stein Terje Eriksen 

Styremedlemmer: Brynjar Brodersen, Bernt Jørgen Stranden, Signhild Storlien Lund og Jan Steinar 

Rædergård. 

Varamedlemmer: Anne Marit Sannan og Frank Moen. 

 

Anne Marit Sannan og Ivar Hopen ble begge takket for innsatsen som henholdsvis leder av laget og 

redaktør for Hjemmesiden og ansvarlig for mottak og registrering av historiske gjenstander. De fikk 

begge blomster og gode ord. 

 

Etter årsmøte orienterte påtroppende leder Stein Terje Eriksen om dagens status i forhold til 

kommunens prosess med mulig salg av Austrått Gård, samt lagets vyer og planer framover. 

 

Ref. Signhild Storlien Lund 

 

 

          


