Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 22. september 2016 kl. 10.00.
Sted: Austrått Gård.
Til stede: Jan Fred Paasche, Anne Marit Sannan, Karl Erik Sørensen, Inger Jøssing.
Innkalt, men ikke til stede: Daniel Johansen
Referatsaker:
A: Godkjenning av referat fra styremøte den 10. juni 2016:
Referatet fra styremøte den 10. juni 2016 ble godkjent og klarert for publisering på lagets
nettside.
B: Regnskap for Bygdadagene 2016.
Arrangementet gav laget en brutto inntekt på kr. 42005,00, utgifter på kr. 11266,00 og
deltakeravgiften beløp seg til kr. 3073,80. Laget sitter igjen med kr. 27664,54. Styret sier seg
tilfreds med resultatet.
C: Status medlemskontingent 2016:
7 medlemmer har betalt sin kontingent etter purring, 13 andre har fortsatt ikke betalt.
D: Resultat fra sommeråpningen på Tinden:
På de fire søndagene Tinden var åpen i juli 2016 kom det inn brutto kr. 5687,00. Det ble
innkjøpt varer for kr. 931,00, så netto resultat ble kr. 4756,00. Det var ujevn oppmøte, men
styret mener tiltaket må videreføres både for inntektene sin del og for å opprettholde "liv i
husene".
E: Rotary på Tinden:
Rotary besøkte Tinden den 20. september. Jan Fred var vertskap, og sjøl om Rotary holdt seg
med egen bevertning så bidro dr med kr. 254,00 til støtte for laget og plassen.
F: Mimrekaffen og fortsettelse med foredrag om matrikkelgårdene i Ørland:
På siste mimrekaffe orienterte Harald Røstad om matrikkelgården Røstad på en god måte.
Det møtte fram en 17 - 18 tilhørere. I tillegg besøkte studenter fra NTNU innen fagene
Arkitekt og kulturminneforvaltning mimrekaffen og orienterte om sitt arbeide med å
dokumentere bygninger som står i fare for å bli sanert på grunn av kamflybaseutbygginga.
G: Referat fra møte på Hitra i regi av STH og MIST, sammen med historielag. Mål og hensikt:

Jan Fred møtte på vegne av laget. Mye god informasjon ble gitt. Neste år vil det bli holdt et
likedan møte på Fosen. Da vil det bli synliggjort hva STH og MIST kan bistå vårt lag med.
H: Forespørsel fra Gunnhild Tetli om lån av rekvisita i forbindelse med kommende utstilling
på Ørland kultursenter:
Kultursenteret skal ha en utstilling med reformasjonen som tema. I den forbindelse ønsker
de å låne gjenstander fra YHL. Styret er positiv til å samarbeide med Ørland Kultursenter i
slike sammenhenger. Når Kultursenteret v/ Tetli kommer med eui liste over hvilke
gjenstander de ønsker, anbefaler styret at daglig leder i YHL finner ut hva vi kan bidra med.
Vi forventer at laget med sin bistand får sin rettmessige del av den komplette utstillings
omtale.
I: F-F, "mitt lag", er det noe for oss?
YHL er tilbudt spalteplass i Fosna-Folkets digitale medium "Mitt lag". Styreleder tar dette
videre, involverer daglig leder og legger ei plan fram for styret som forteller hvordan sida
skal benyttes og hvilket innhold den skal ha.
Sak 19/16: Evaluering av perioden juni, juli og august for Austrått, Tinden, Naustet og
Guriannastua mv.:
Austrått: Restaureringen og registrering av gjenstander fortsetter, og lagringsarealet på
Nordlåven er utvidet.
Guriannastua: Guriannadagen ble gjennomført som planlagt. Jan Fred har slått gresset i
sommer.
Naustet: Vedlikeholdsarbeidet på Naustet utsettes til neste år. Eventuell fornying av
utstillinga vurderes av styret i løpet av vinteren. Ingen utadrettede aktiviteter i sommer.
Tinden: Åpningstidene i juli gjennomført som planlagt. Arbeidet med plenklipping tar mye
tid. Styret bemyndiger Anne Marit til å gå i forhandlinger med Lars A. Hoøen for å la ham
benytte deler av arealet på Tinden som beite for kalver. Utemøblene vurderes til å være for
tunge, og lettere utemøbler bør vurderes anskaffet. Publiseringen av åpningstidene bør bli
bedre, blant annet bør kommunens aktivitetskalender benyttes.
Sak20/16: Endelig vedtak om anskaffelse av nytt fotoredigeringsprogram:
Daglig leder har testet flere utgaver av digitalt fotoredigeringsutstyr for bruk i lagets arbeide
med digitalisering av innsamlet fotomateriale. Han har konkludert med at utgaven
Photoshop PS er best egnet. Prisen er kr. 4995.00. Styret bevilger den samme sum til
innkjøpet, og det utbetales til Ivar Hopen mot framlagt kvittering.
Sak 21/16: Dugnadsarbeid sammen med Ivar osv:

Styret ser dugnadsgjengen sitt behov for hjelp i den daglige drifta av laget, og vil forsøke å
bidra med hjelp etter evne, første gang torsdag 6. oktober 2016.
Sak 22/16: Godkjenning av plan for plastring av Naustet:
Jan Fred la fram plan for arbeidet. Styret bifalt plana, og bemyndiget Jan Fred til å gå videre
med arbeidet i den hensikt å iverksette arbeidet så snart som mulig. Deler av arbeidet må
utføres på frossen mark. derfor er det viktig å ha alle formaliteter på plass før eventuell frost
setter inn.
Sak 23/16: Planlegge utstilling til Juledagene 2016:
Juledagene på Austrått vil bli gjennomført som vanlig den første helga i advent. På
meldingsfristen er 1. oktober. Styret ønsker at bakst til jul blir tema for lagets utstilling i år.
Arbeidstittelen blir: "Sju sorter til jul".

Neste styremøte: 13. oktober 2016 kl. 10.00 på Austrått.
Møte slutt kl. 13.00.
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