
 

 

Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 31.3.2022.  

Sted: Austrått gård, Kalvfjøset. 

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

Anne Marit Sannan, Signhild Storlien Lund og Ivar Hopen 

  

Orienteringssaker: 
1. Frivilligheten, kommunen og Mist. Stein Terje orienterte fra gårdagens møte i gruppa 

Frivilligheten Austrått. De har utarbeidet et forslag til bruk av Austrått gård og 

Heimevernsbrakka. De har også laget forslag til vedtekter.  

Gruppa fungerer foreløpig som et interimsstyre. Gruppa skal bestå av 7 faste representanter, 

samt en representant fra Golfklubben og Yrjar Heimbygdslag. 

 

2. Verkstedgruppa. Jan Steinar orienterte fra deres samling i går kveld. De hadde gjennomgang 

av status i verkstedet og hva som skal gjøres framover. Han skal innkalle til dugnad. 

 

3. Tørvskjæring. Saken utsettes. 

 

4. Fra Jord til Bord. Brynjars orienterte. Gruppa har laget en del Power Point presentasjoner 

som viser Ørlands utvikling og tidsfaser fra Steinalder til moderne tid. Gruppa jobber videre 

med sitt opplegg. 

 

5. Data løsninger. Vi må gjøre noe med vår datasikkerhet og med oppgradering av vår 

hjemmeside. Det er tatt kontakt med firmaet Dogi på Brekstad. Det sees også på ulike Sky-

løsninger og på mengde lagringsplass. 

 

6. Status medlemmer og regnskap. Medlemsstatus er uforandret. Et medlem venter på regning 

for medlemskontingent. Dette vil bli ordnet. Vi har til nå hatt to kontantkasser. Dette samles 

til en kasse. I denne skal det til enhver tid være kr. 200,- i vekslepenger. Resterende 

kontantbeløp settes inn på vår bankkonto og bokføres som «andre inntekter». 

 

Sak 24/22. Felles møte med Bjugn Bygdetunlag. Vi ønsker å opprette et tettere samarbeid med 

Bjugn Bygdetunlag og vil derfor invitere styret for Mølnargården til et felles møte med oss. 

Vedtak: Vi inviterer styret for Bjugn Bygdetunlag til felles møte i kalvfjøset på Austrått gård torsdag 

28.4. 2022 kl 1800 til 2000. Vi ordner med servering. 

 

Sak 25/22. Møte med Mist. I morgen, 1.4. skal Stein Terje og Thomas Engen fra Ørland kommune inn 

til Trondheim og ha møte med leder Mist, Karen Espelund. Stein Terje viste oss en informativ Power 

Point presentasjon om Yrjar Heimbygdslag, som han har laget for å presentere i møte med Mist. 

 

 

Protokollen er lest og godkjent. 

 

Ref. Signhild  


