Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: Fredag 15. april 2016 kl. 10.00.
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, Svein Olav Ulset.
Referatsaker:
A: Godkjenning av referat fra styremøte den 7. april 2016:
Referatet godkjent, og klarert for publisering på lagets hjemmeside.
B: Søknad om bomiljøtiltak på Uthaug:
YHL er invitert til et møte med Ørland Kommune den 19. april kl. 20.00 for å
presentere lagets planer for bruken av de omsøkte midler. Jan Fred møter på
vegne av laget.
C: Guriannadagen 2016:
Jan Fred har hatt kontakt med Daniel Johansen med forespørsel om han kunne
holde et foredrag. Daniels tid er begrenset, og Jan Fred tar i stedet kontakt med
Berit Langedal Andresen og spør om hun kan orientere om bruken av husdyr i
utmark.
Sak 9/16: Bygdadagene 2016, bidrag fra YHL, andre gangs behandling:
Inger Jøssing og Anne Marit Sannan har tatt med bilder fra sine gårdsbruk som
er potetrelaterte. Disse vil bli kopierte og brukt i utstillinga. Anne Marit har
laget en skisse til en plakat om potet. Hun produserer denne slik at den blir en
del av utstillinga. Det samme gjør vi også med ei drikkevise om potet som hun
hadde med.
Olaug Back fra LFR vil foredra om det dyrkingstekniske utfordringer med
potetdyrking, og Daniel Johansen vil foredra om potetens historie, fra Peru til
prekestol. Inger Jøssing vil lage en plansje som viser ulike matretter basert på

potet som råstoff. Utstillinga settes opp i kjelleren på Austrått Gård med fokus
på planting, høsting, lagring og produkter.
Sak 13/16: Eventuelt:
Det var ingen innspill til denne sak.

Neste styremøte: Torsdag 28. april kl. 10.00 på Austrått Gård.
Møtet slutt kl. 12.15.
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