
.              Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid: Torsdag 7. april 2016 kl. 1930. 

Sted Austrått Gård 

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

Jøssing og Ivar Hopen 

Innkalt, men ikke til stede:    Daniel Johansen   

Referatsaker: 

A: Godkjenning av referat fra styremøte den 15. mars 2016: 

Referatet godkjennes med rettet dato for neste styremøte, og klareres for 

publisering på lagets hjemmeside. 

B: Reiseliv i Ørland, referat fra møtet den 15/3: 

Leder og nestleder representerte YHL. Laget ble presentert for forsamlingen. 

C: Informasjon om kontingent for 2016: 

Det er pr. dags dato 125 personlige medlemskap som er betalte, samt 9 

familiemedlemskap. 

D: Historielagsundersøkelsen 2016. bidrag fra YHL: 

YHL har besvart både første og andre tilsendte skjema,. Daglig leder Ivar Hopen 

besvarte del to, den mest detaljerte del av forespørselen. 

E: Søknad om bomiljøtiltaksmidler fra Ørland kommune: 

Søknaden ble levert innen tidsfristen. Pr dags dato har vi ikke mottatt svar på 

henvendelsen. 

F: Bokverket Ørlands sang og musikkhistorie: 

Ørland Sparebank v/ Odd Døsvik har signalisert ønske om å få kjøpe inntil 50 

stk. av bokverket for bruk som gaver etc. 

G: Turorientering: 



Henvendelse fra Bjugn Idrettslag ved Åge Alfred Rødsjø til leder med en 

forespørsel om YHL kan tenke seg å bidra med historisk materiale for bruk på 

BIL sine turorienteringskart. Styret er positive til å delta, og avventer ny 

henvendelse fra Å. A. Rødsjø. 

H: Gjennomgang av leieavtalen mellom YHL og Stiftelsen Austrått Gård (Ørland 

Kommune). 

Leder og nestleder har hatt møte med Ørland Kommune v/ Arnfinn Brasø. Det 

er en positiv dialog mellom partene hvor vi går videre med det til formål å få til 

en ny leieavtale med mer forutsigbarhet vedrørende opphør av leieforhold 

med mere. 

I: Økonomi: 

Beholdningen på lagets særvilkårskonto pr. 31/ 3 2016 er kr. 614 584,81, og på 

brukskontoen er saldoen kr. 115 453,73 på samme dato. 

J: Mimrekaffe den 4. april 2016: 

Nok et godt arrangement. Ivar Hopen hadde en interessant gjennomgang av 

kartet over de 24 matrikkelgårdene i Ørland. Neste mimrekaffe blir den 2. Mai 

2016. 

 

Sak 9/16: Bygdadagene 2016, bidrag fra YHL: 

Jan Fred tar kontakt med Daniel Johansen, og Karl Erik med Mette Graneng for 

å søke bistand til faglige foredrag om potet i historisk og dyrkingsteknisk 

perspektiv. Vi tar sikte på å få til to foredrag i kjelleren begge dager,  supplert 

med ei utstilling potetrelaterte redskaper og bilder. Styret tat et nytt styremøte 

den 15. april kl.10.00 hvor vi arbeider videre med planlegging av utstillinga. 

 

Sak 10/16: Lage arbeids- og dugnadsplan for Museumsnaustet: 

Oppgaver i 2016: Vask av lysplater på taket. Skifte klednig på vegg mot sør. 

Legg på vindsperre før ny kledning monteres. Maling av naustet. 

 



Sak 11/16: Tema i forbindelse med Guriannadagen: 

Årets dat er den 5. juni. Jan Fred tar kontakt med Daniel Johansen med 

forespørsel om hvorvidt han kan holde årets foredrag. 

 Sak 12/16: Eventuelt: 

Vask av Tinden før sesongen 2016:  Ivar Hopen, Inger Jøssing og Anne Marit 

Sannan møter opp og tar oppgaven den 14. april. 

Neste styremøte: Fredag 15. april kl. 10.00 på Austrått Gård. 

Møtet slutt kl. 21.45. 

 

Karl Erik Sørensen      Jan Fred Paasche        Anne Marit Sannan        Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                              sign                                 sign    

 


