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Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag

Tid: Onsdag 24. februar 2016 kl. 10.00
Sted Austrått Gård
Til stede: Jan Fred Paasche, Anne Marit Sannan, Karl Erik Sørensen
Innkalt, men ikke til stede: Ingar Lium, Daniel Johansen
Referatsaker:
A: Godkjenning av møtereferat fra 22. Januar 2016:
Referatet godkjent og klarert for publisering på lagets hjemmeside.
B: Ørland sang og musikkhistorie:
Lanseringskonserten for bokverket på Ørland Kultursenter den 21. januar 2016
ble et godt arrangement. Det innbrakte kr. 15 000,00 i billettinntekter, og
omlag 20 stykker bestilte boka.
C: Årsmøte i Sør - Trøndelag Historielag:
Årsmøtet er gjennomført, og YHL har fått tilsendt utskrift av
årsmøteprotokollen.
D: Status kontingent:
Omlag 140 stykker har allerede betalt kontingenten for 2016. Omleggingen til
tidlig innkreving i brev sammen med infoskriv er en suksess.
E: Henvendelse fra Jens Maseng- bruk av bolystpotten på Uthaug:
Karl Erik tar kontakt med Jens Maseng for nærmere utgreiing omkring hvordan
midlene kan brukes. YHL ønsker å se bruken av slike midler i sammenheng med
behovet for forsterket bølgevern av Museumsnaustet.

Sak 4/16: Leieavtale mellom Ørland Kommune og YHL vedrørende vår
tilstedeværelse på Austrått Gård:

Vedtak: Styrets representanter starter en prosess med å kontakte
Kultursenterets representanter både administrativt og politisk for å utarbeide
en ny avtale.

Sak 5/16: Innkomne saker til Årsmøtet:
Ingen saker til årsmøtet er kommet inn innen tidsfristen.

Sak 6/16: Historielagsundersøkelse 2015 - 2016 fra Landslaget i lokalhistorie:
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Eventuelt:
1: Leders forslag til årsmelding presentert for styret. Styret slutter seg til det
framlagte dokument med noen små korrigeringer, og anbefaler at det legges
fram for Årsmøtet.
2: Valgkomiteens arbeide: Valgkomiteens innstilling er kommet leder i hende i
rett tid.
Neste styremøte: Mandag 14. mars kl. 10.00 på Austrått Gård.
Møtet slutt kl. 11.45

Karl Erik Sørensen
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