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Forslag til endring av vedtektene for YHL.  
 
Styrets begrunnelse. 
 
Styret mener vi er et lokalhistorisk lag og bygdemuseum, og vil endre vedtektene for å vise 
dette. I tillegg vil vi endre vedtektene slik at kasserer velges særskilt på årsmøtet. 

 
Hva har vi, hvem er vi, hvilke ønsker og behov har vi og hvor skal vi. Disse spørsmålene 
drøftet vi (en arbeidsgruppe på 14 deltakere) i tre møter i sommer. Utgangspunktet for 
denne utfordringen var at Daniel Johansen ved Ørland kultursenter skal kartlegge alle lokale 
historielag og museum i Bjugn og Ørland og komme med forslag for framtida. 
Styret oppsumerte arbeidsgruppemøtene og har kommet med forslag til svar på disse 
spørsmålene. 
 
Vi har ca 11800 gjenstander, over 30.000 skannede bilder, privatarkiv for 32 bedrifter, 83 
frivillige lag, 27 gårdsbruk og 41 halvoffisielle institusjoner. Vi eier/leier Tinden, 
Guriannastua og Museumsnaustet der vi har permanente utstillinger.  
 
Vi er en medlemsorganisasjon med 196 medlemmer. Hovedsaklig er medlemmene våre 
bosatt i Ørland, men noen bor andre steder i landet. Alt arbeid er på frivillig basis og vi leier 
lokaler i Austrått Gård. 
 
For bygningen har vi en rekke ønsker og behov for vedlikehold og oppgradering. Vi ønsker å 
bli på Austrått Gård og utvide aktiviteten her til et bygdemuseum. Til det ønsker vi lokaler i 
1. etasje, og vi har pekt på de tidligere lokalene til Steinerskolen (kalvefjøset).  Kjernen i 
museet blir å åpne og tilrettelegge magasinene våre for publikum, samt arbeide fram museal 
utstilling(er) i kalvefjøset. I tillegg må vi kjøpe nytt datautstyr og få nettilgang. Ellers har vi 
behov for musumsfaglig kompetanse i de fleste disipliner. (Håndsverkmessig, 
arkiveringsfaglig, utstillingsfaglig etc.) 
 
Vi skal fortsette det flotte arbeidet vi har gjort i 41 år, men med noe mere vekt på 
formidling. Det er naturlig med tettere kontakt med kommunens skole/barnehage-etat og 
kulturetat. I den seinere tid har vi sett at tilfanget av gjenstander har blitt mindre. Siden 
starten har vi samlet gjenstander, bilder etc. og det er vel ikke overraskende at tilfanget 
begynner å avta.  
I vår vil vi avslutte prosjektet med oppgradering av Nordlåven. Der har vi fått flotte magasin 
for våre større gjenstander. 
Vi skal fornye leiekontrakten i 2021, og da er tiden inne for å eventuelt leie lokaler i 1.etasje. 
Kommunen som eier har bevilget 1.850.000,- kr til brannteknisk oppgradering, og når 
arbeidet er ferdigstilt kan vi på en enkel måte ha publikum i våre lokaler. 



 
Disse forhold sett opp mot de store samlingene vi har, er argumenter for at tiden er moden 
for at vi også skal kunne etablere oss som museum. 
 
Lederen har i mange år, også fungert som kasserer. Dette er ikke en optimal situasjon, da 
kassereroppgaven stjeler tid, krefter og engasjement fra lederoppgavene. Vi ønsker å at 
valgnemnda skal finne kasserer og velge vedkommende særskilt inn i styret på årsmøtet for 
to år av gangen. Laget har nå abonnert på regnskapsmodulen (og medlemsregistermodulen) 
fra StyreWeb. Det gjør regnskapsarbeidet enklere og mere oversiktlig og dermed håper vi at 
det blir enklere å finne en kasserer. 
 
 
 
For styret 
 
 
Edgar Lund, leder 
 
 
NB! Endringene er markert med fete typer i vedlagte utskrift av vedtektene av 24. februar i 
2007. I tillegg utgår punkt d under punktet Virksomhet. 

 
 
 


