Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 3.mars 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 20. januar 2017:
Referatet godkjennes, og klareres for publisering på lagets hjemmeside.
B: Årsmøte:
Årsmøtet ble avviklet i følge plana. 17 medlemmer møtte fram.
C: Ørlandsboka, resultat pr. dags dato:
Salgsinntektene av boka har nå passert kr. 90 000,00.
D: Medlemmer:
Styret vil fortløpende holde medlemstallet under oppsikt samt styrke arbeidet med verving
av nye medlemmer.
E: Mimrekaffe:
Tiltaket videreføres, og tilpasses de utfordringer som måtte komme med hensyn til
lokalisering etc.
F: Forespørsel fra Rissa Kunstforening:
Rissa Kunstforening ønsker å låne en potetsetter laget av Oskar Bergsaune som YHL har i sine
samlinger. Ønsket begrunnes med at kunstforeningen skal lage ei utstilling av flere verker
som Bergsaune har laget. Styret i YHL er positiv til et slikt utlån, under betingelse av at Rissa
Kunstforening henter gjenstanden selv og bringer den tilbake til Austrått til avtalt dato.
G: Forslag til vedtektsendringer for Landslaget for Lokalhistorie (LLH):
Leder orienterte om forslagene til nye vedtekter. Styret i YHL beslutter å overlate til vårt
regionallag sine utsendinger til årsmøtet i LLH å støtte de forslag som best vil gagne vår
region.

Sak 5/17: Konstituering av styret etter årsmøtet:
Leder og kasserer: Jan Fred Paasche
Nestleder og sekretær: Karl Erik Sørensen
Styremedlem: Anne Marit Sannan
Styremedlem: Inger Jøssing
Styremedlem: Daniel Johansen

Sak 6/17: Organisering av virkeåret 2017, fordeling av ansvarsområder:
Tinden: Anne Marit Sannan og Inger Jøssing
Naustet: Jan Fred Paasche og Ivar Hopen
Låven, Austrått: Harald Røstad og Ivar Hopen
Guriannastua: Inger og Odd Jøssing
Mimrekaffe: Anne Marit Sannan samt styret forøvrig ved behov.
Bygdadagene: Styret fordeler oppgavene etter behov.
Juledagene: Styret fordeler oppgavene etter behov.
Medlemspleie og verving: Styret jobber med dette gjennom hele året.
Registrering og konservering av tilfang til laget: Ivar Hopen og Harald Røstad.
Sak 7/17: Behov for anskaffelse av utstyr for å ta opp intervjuer av historisk interesse digitalt:
Styret ser at laget har behov for utstyr til dette formål, for på den måten å sikre muntlige
registreringer av historisk materiale. Leder bemyndiges til å innhente priser og tekniske data
på slikt utstyr for vurdering av innkjøp.
Neste styremøte:
19. april 2017 kl. 10.00 på Austrått Gård.
Møte slutt kl. 13.00.
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