
                     Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid: Tirsdag 8. desember 2015 kl.11.00 

Sted Austrått Gård 

Til stede: Jan Fred Paasche, Anne Marit Sannan, Karl Erik Sørensen 

Innkalt, men ikke til stede: Ingar Lium,  Svein Olav Ulset 

Referatsaker: 

A: Juledagene 2015: Salg av smørfisk, lotteri, bøker og møllkula innbrakte til 

sammen omkring 9000,00 kr. Utstilling og besøkstallene var ok. 

Evalueringsskjema er sendt til arrangøren Ørland / Bjugn Husflidslag. 

B: Guriannastua: Tinglysing av skjøte på eiendommen; "må det gjøres hvis vi 

bygger torvbu der?" Vedtak: Vi utsetter beslutningen til bygging av torvbu blir 

realitetsbehandlet. 

C: Mimrekaffe: Denne månedens kaffe ble avlyst grunnet sykdom. Jan Fred tar 

kontakt med E. Bremnes med forespørsel om han kan ta et foredrag om 

matrikkelgården Storfosen i januar 2016. Et alternativ er at Terje Sørensen tar 

et foredrag om matrikkelgården Beian. 

D: Nye medlemmer: Siden sist har det kommet til 2 nye medlemmer i laget. 

E: Nordlåven: Det er nå innkjøpt en del materialer som trengs for å videreføre 

arbeidet med å forbedre Nordlåven som egnet magasin for lagets gjenstander. 

Sak2/15/15: 

Forsvarsbygg ønsker ei tilbakemelding fra YHL på sin henvendelse vedrørende 

innsamling av materiell og gjenstander fra eiendommer som Forsvarsbygg har 

overtatt i rød støysone på Ørland. Jan Fred skriver et brev til Forsvarsbygg v/ 

Vidar Alden Olsen som bekrefter vår interesse, og oppfordrer til et videre godt 

samarbeide.  

Sak 3/15/15: Oppsummering av tiltaksplan for 2015: 

Ny virksomhetsplan 2016: Arbeidsplan og forslag til budsjett 2015 ble 

gjennomgått, og aktiviteter og kostnader ble justert ut fra et omforent overslag 



av antatt virksomhet i laget i 2016. Endelig forslag til arbeidsplan og budsjett 

for  2016 legges fram for årsmøtet. 

Eventuelt:   

a: Forslag til endring i Handbok for Yrjar Heimbygdslag kapittel 3 utarbeidet av 

Ivar Hopen: 

 Styret slutter seg til forslaget, og plana tas inn i lagets håndbok. 

b: Spørreundersøkelse til lokale historielag fra Landslaget for Historielag: 

 Styret gikk igjennom spørreskjemaet, og Jan Fred sender svarene til Landslaget 

for Historielag. 

Neste styremøte: Torsdag 7. januar 2016 kl.11.00 på Austrått Gård. 

Møte slutt 14.00. 

 

Karl Erik Sørensen                          Jan Fred Paasche                Anne Marit Sannan 

       ref / sign                                              sign                                       sign    

 


