
            Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid: Fredag 10. juni 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   

Referatsaker: 

A: Referat fra styremøte den 7. april 2016 godkjent, og klarert for publisering 

på lagets hjemmeside. 

B: Gressklipper til bruk på Tinden er innkjøpt, levert og tatt i bruk. 

C: Guriannadagen 2016 blir i år på søndag den 19. juni. Ingrid Gauslå Hårstad, 

nytilsatt landbrukssjef i Ørland / Bjugn, kommer og holder et foredrag om bruk 

av utmark til næringsformål. Vi åpner dørene kl. 12.020, og fordraget starter kl. 

13.00. Det blir salg av kaffe og vafler, samt lotteri. 

D: Miljø og trivselsmidler fra Ørland Kommune: Ivar Hopen representerte laget 

på tildelingsmøtet i Ørland Rådhus den 8. juni. YHL er innvilget de midler vi 

søkte om, og Britt Paulsen i Ørland Kommune blir vårt kontaktpunkt. Jan Fred 

tar kontakt med kommunens representant for avklaringer med hensyn til hvilke 

formaliteter som må avklares før oppdraget iverksettes. Vårt tiltak vil omfatte 

tiltak innenfor 100-metersbeltet, avtaleinngåelser med naboer til naustet samt 

eventuelle behov for arkeologiske utredninger før oppstart. 

Sak 14/16: Evaluering av Bygdadagene 2016:  

Markedsføringa av lagets aktiviteter kan fortsatt bli bedre. "Flyere" for direkte 

tildeling til publikum må vurderes. Utstillinger må planlegges og tilrettelegges i 

god tid. Kjøkkenet fungerte godt. Omsetninga ble i overkant av kr. 40 000,00, 

litt mer enn i fjor. Traktorutstillinga, og paraden ble vellykket med de 

forandringene som ble gjort. Den frigjorte plassen på "fjøssida" av veien kan bli 

en verdifull arena for andre gjenstandsframvisninger. De faglige foredragene 



om potet med Daniel Johansen og Olaug Back var gode, men 

publikumstilslutningen kunne vært bedre. 

Sak 15/16: Fordeling av vaktene på Tinden for 2016: 

Anne Marit setter opp ei liste over ansvarlig representant for den enkelte 

søndag i Juli. Jan Fred sørger for markedsføring av tilstelningene. 

Sak 16/16: Dugnad på naustet: 

Jan Fred og Ivar tar befaring for å vurdere materialbehovet, og innkaller til 

dugnad når materialene er på plass. 

Sak 17/16: Plenslått 2016, Tinden, Museumsnaustet og Guriannastua: 

Tinden: Uke 24: Jan Fred, uke 25 Anne Marit, uke 26 Inger, uke 27 Anne Marit, 

uke 28 Jan Fred, uke 29 Ivar, uke 30 Karl Erik. I august gjøres innbyrdes avtaler 

etter behov. 

Guriannastua: Jan Fred tar tilsyn og slått ved behov, og kontakter Inger bed 

behov for avlastning. 

Sak 18/16: Eventuelt: 

1: Håndtering av forespørsler om utlån fra lagets samlinger: 

Magasinets og arkivets innhold er innlevert av publikum som hadde interesse 
av at deres gaver til laget skulle bevares for ettertida som historisk 
dokumentasjon av en forgangen tid. Den tilliten laget er vist ved å ha blitt 
betrodd disse gavene må ikke bli misbrukt. Om laget legger seg på ei linje med 
utlån av gjenstander, når skal vi da si ja, eller nei?  Hvem vil vel like å få sett 
igjen sin donasjon til et historielag som underholdningsobjekt på kino eller tv? 
Styret vedtar at lagets gjenstander  ikke skal lånes ut, men kompetent 
interessent kan ved avtalt oppmøte til lagets magasin, avtegne og målsette 
etterspurte gjenstander for kopiering. Vederlag for tjenesten med å stille 
gjenstander til rådighet skal godtgjøres som timebetaling til laget ut i fra 
medgått tid.  
 
2: Opplysninger om laget i enhetsregisteret Brønnøysund:  

Alle opplysninger i dette registeret må oppdateres årlig. Denne oppdateringen 

bør legges inn som en del av styrets konstituerende møte etter årsmøtet. 



Neste styremøte: Medio September. Jan Fred kaller inn. 

Møte slutt kl. 12.45. 

 

 

Karl Erik Sørensen      Jan Fred Paasche        Anne Marit Sannan        Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                              sign                                 sign    

 


