
              Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid: 20. januar 2017 kl. 10.00 

Sted:  Austrått Gård 

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

Innkalt, men ikke til stede: Daniel Johansen. 

Referatsaker: 

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

Referatet godkjennes, og publiseres på lagets hjemmeside. 

B: Takkebrev vedr. bok: 

Laget har mottatt takkebrev fra Ivar Dahl. Leder leste opp brevet for styret. Styret ønsker at 

brevet skannes og legges inn i lagets digitale arkiv. 

C:  Ørlandsboka: 

Pr. dags dato står det kr. 70146, 00 på lagets konto for boksalg. 

D: 80 - årsdag: 

Styret vedtar at forfatteren av sang og musikkhistorien får en oppmerksomhet på lagets 

årsmøte. 

E: Momskompensasjon, annonser og grasrotandel: 

Dette er finanskilder som gir laget tilflyt av kapital. i 2016 har det gitt oss ca. kr. 7500,00. 

F: Medlemmer: 

Vi har fått ett nytt medlem fra den 1. januar 2017, T. Pettersen fra Tiller. Leder har sendt 

velkomstskriv til det nye medlemmet sammen med diverse annet relevant opplysende 

materiale om laget. 

G: Arkiv - Pensjonistkoret: 

Korets arkiv er overlatt til YHL sitt magasin av Svein Sagfjæra. 

 

H: Mimrekaffe: 

 Tiltaket videreføres som før inntil videre. 



Sak 1/17: Søknad på gavemidler Ørland Sparebank: 

 Ørland Sparebank deler hvert år ut gaver lag og foreninger. Yrjar Heimbygdslag har for 2017 

søkt om støtte til innkjøp av materialer for utvidelsen av magasinplassen i Nordlåven på 

Austrått. Søknads - summen er satt til kr. 62973,00. 

  

Sak 2/17: Virksomhetsplan og budsjett 2017: 

Styret har gått igjennom utarbeidet virksomhetsplan og budsjett for 2017. Forslaget legges 

fram for årsmøtet for godkjenning. 

Sak 3/17: Årsmøte: 

Årsmøtet berammes til den 25. februar 2017 på samme plass som tidligere. Leder tar 

kontakt med Ragnar Jensen for å få satt valgkomiteen i arbeid. 

Sak 4/17: Eventuelt. 

1: Norsk institutt for by og regionforskning v/ Ragnhild Skogheim har invitert YHL til å delta 

på en work - shop om Austrått og kulturlandskapet den 31. januar 2017 kl. 19.00 på 

Rådhuset. Leder gir tilbakemelding om at laget vil bli representert på tilstelningen. 

2: Medlemskap for 2016 som ikke er betalt: 9 medlemmer har ikke betalt kontingent for 

2016 etter at 2. er sendt. Disse strykes nå fra medlemslisten.  

Neste styremøte:  

Torsdag 23. februar 25017 kl. 10.00 på Austrått Gård. 

Møte slutt kl. 13.30. 

 

Karl Erik Sørensen       Jan Fred Paasche       Anne Marit Sannan       Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                                 sign                             sign    

 


