Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 18. oktober 2016 kl. 10.00.
Sted: Austrått Gård.
Til stede: Jan Fred Paasche, Karl Erik Sørensen, Inger Jøssing, Ivar Hopen.
Innkalt, men ikke til stede: Daniel Johansen, Anne Marit Sannan.
Referatsaker:
A : Godkjenning av referat fra styremøte den 22. september 2016:
Referatet ble godkjent og klarert for publisering på lagets hjemmeside.
B: Mimrekaffen:
På arrangementet i november vil O. G. Berger foredra om ivaretakelsen av kommunens
kultur- og krigsminner.
C: Forespørsel fra Gunnhild Tetli om lån av rekvisita i forbindelse med en kommende
utstilling om reformasjonen på Ørland Kultursenter:
Da forespørselen hittil ikke er godt nok spesifisert, så tar Jan Fred på nytt kontakt med Tetli
for å få ønsket spesifisert.
D: Fosna-Folkets "mitt lag", er det noe for oss?:
Jan Fred møter på vegne av laget på en "Workshop" i avisas regi for å tilegne seg mer
informasjon om tilbudet.
E: Dugnadsarbeid sammen med Ivar osv:
Jan Fred og Anne Marit møtte opp den 6. oktober. Behovet for bistand i den daglige drifta er
stor og tiltaket videreføres. Mandag 24. oktober settes som neste dugnadsdag.
F: Kontingent til Landslaget for lokalhistorie:
Kontingenten for 2015 og 2016, til sammen kr. 5600,00 med forfall 21.10.2016 belastes
lagets konto.
G: Naustets materialbehov:
Saken er tidligere drøftet i styret, og neste steg er iverksetting av vedlikeholdsarbeidet.
H: Den årlige kulturminnedagen, - hva - hvem - hvor?
Vi avventer hvordan Ørland kommune velger å markere denne dagen i 2017.

I: Hvem er Ørlands kulturminneforvalter?:
Silje Taftø Petersen er hennes navn.
Sak 24/16: Planlegge utstillingen "sju sorter til jul" til juledagene 2016:
Monterne fylles med ulike gjenstander relatert til julebakst. I tillegg stiller vi opp en
"flippover" hvor besøkende kan skrive på hvilke sju sorter de brukte, og bruker å bake til jul.
Smørfisk - produksjon og salg skal gå som før.
Sak25/16: Info - velkomstpakke til nye medlemmer:
Det finnes et standardskriv som informerer om lagets eiendeler og aktiviteter. Dette må
sendes ut til nye medlemmer som et "velkommen til laget" brev, sammen med en hilsen fra
lagets ledelse.

Neste styremøte: Torsdag 17. november kl.10.00 på Austrått gård.
Møte slutt kl. 13.45

Karl Erik Sørensen
ref / sign

Jan Fred Paasche
sign

Inger Jøssing
sign

