
 

 

Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 10.3.2022.  

Sted: Austrått gård, Kalvfjøset. 

Til stede: Stein Terje Eriksen, Brynjar Brodersen, Bernt Jørgen Stranden, Jan Steinar Aune-Rædergård, 

Anne Marit Sannan og Signhild Storlien Lund 

  

Sak 15 /22. Konstituering av nytt styre. 

Vedtak:  

Brynjar Brodersen, nestleder. 

Bernt Jørgen Stranden, kasserer 

Signhild Storlien Lund, sekretær 

Jan Steinar Aune-Rædergård, styremedlem 

Stein Terje Eriksen ble valgt som leder på årsmøte 26.2.2022S 

 

Sak 16/22. Gjennomgang av Håndbok for Yrjar Heimbygdslag,  

Kapittel 1-1 Administrasjon – Arbeidsoppgaver ble gjennomgått. 

Håndboken finnes både som fysisk og digital versjon.  

Vedtak: Revidering skjer gjennom arbeid med årets Arbeidsplan. 

 

Sak 17/22. Arbeidsplan for 2022. (jamfør sak 7/22) 

Leder gjennomgikk punktene i planen og orienterte vårt nye styremedlem om innholdet. 

a) Verksted og traktorer: Jan Steinar Aune-Rædergård blir med i ansvarsgruppa for verksted og 

traktorer. Han får hovedansvar for HMS og brannsikkerhet.  

b) Data: Vi må jobbe videre med å verve medlemmer som har gode datakunnskaper og som kan 

bistå Ivar. Viktig område blir å få konvertert vår Hjemmeside fra eksisterende plattform over 

til en mer moderne plattform. 

c) Skilting. Vi etablerer en skilt-gruppe på neste styremøte 31.3. og har da skilting som 

hovedtema.  Vi må raskt bestemme hvor vi trenger skilt, ute og inne. 

d) Medlemmer og medlemsregister. Bernt Jørgen og Signhild legger fram status på hvert 

styremøte. Gjelder antall, nye medlemmer, nye utmeldinger og manglende betalinger. 

e) Skolekontakt. Signhild blir sammen med Brynjar på denne oppgaven. Kontakt med skolene 

og skoleledelsen blir tatt raskt og innbefatter invitasjon hit for å presentere oss, våre arkiv, 

bygninger, planlagte utstillinger og hva vi kan tilby skolene.  

f) Arnfinn stua. Vi tar den ut av vår arbeidsliste for 2022. Vi må behandle saken på nytt og 

konkludere om vi vil takke ja eller nei til tilbudet om å overta bygget.  

g) Åpen dag og Mimrekaffe. Vi satser på å arrangere Åpen dag to ganger i året. Ingen datoer 

bestemt enda. Vi planlegger å ha første Mimrekaffe 2. mai 2022. 

 

Sak 18/22. Dugnadsregnskap.  

Vedtak: Vi lager et dugnadsregnskap for 2021, med oversikt over verdien av dugnadstimer, material 

gaver (bygningsmaterialer) mm. 

 

Sak 19/22. Veien videre.  

Vedtak: Vi innleder forhandlinger med Mist og Ørland kommune om mulig medlemskap i Mist. 



 

Sak 20/22. Møtevirksomhet med samarbeidspartnere. 

a) Leder orienterte om telefonmøte med Kari Espelund ang. muligheten for oss å bli medlem i 

Mist. Espelund stilte seg positiv til dette. Et medlemskap krever tett samarbeid med 

kommunen og at kommunen skyter inn en andel på kr.500.000,- i Mist. 

b) Leder orienterte fra møte med Tommas fra kommunen, Hanne og Gunn Berit fra Roret og 

frivilligheten. Thomas mente at kommunen må engasjere seg i dette og bli en aktør i Mist på 

vegne av hele Austrått området. 

c) Leder orienterte fra møte i Austråttdagan- komiteen. Planleggingen for Austråttdagan 2022 

er i gang.  Leder ønsker avlastning og Signhild går inn i gruppa som Yrjar Heimbygdslag sin 

representant. Hun var også med i 2021. 

 

 

Sak 21/22. Møteplan for våre styremøter. 

De neste styremøtene blir: 31mars, 21.april, 12.mai, 2.juni, 23.juni og 4. august. Alle styremøter 

Starter kl. 1100. 

 

Sak 22/22. Brønnøysundregisteret. 

Det ble gjort endringer i registeret ang. vår nye styresammensetting. 

 

Sak 23/22. Budsjett for 2022.  

Bernt Jørgen la fram revidert budsjett for Inneværende år. Oppsettet er slik at vi kan sammenligne 

med forrige års budsjett og regnskapstall for 2021 og fram til 28.2.2022. 

 

 

Protokollen ble lest, godkjent og underskrevet på dagens møte. 

 

Ref. Signhild  

 

 

 

 

 

 

 

 


