
         Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid:  24. mai 2017 kl. 10.00 

Sted:  Austrått Gård 

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

Innkalt, ikke til stede: Daniel Johansen 

Referatsaker: 

A:  Godkjenning av referat fra styremøte den 19. april: 

Referatet godkjennes, og klareres for publisering på lagets hjemmeside. 

B: Mimrekaffe juni: 

Mimrekaffe i juni avlyses, og tiltaket starter opp igjen i september.  

C: Gave fra Ørland Sparebank: 

Ørland Sparebank har gitt kr. 20 000,00 til laget som del - finansiering av utbedring i 

Nordlåven. Harald Røstad, Ivar Hopen og Jan Fred Paasche mottok gaven ved en hyggelig 

sammenkomst i bankens lokaler.    

D: Boksalg: 

Det er pr. 25. mai solgt bøker for kr. 97771,02 kr når utgiftene er trukket i fra. Styret vil 

anmode bokredaksjonen om å ta et initiativ ovenfor kommunenes sang og musikkforeninger 

for å markedsføre bokverket.  

E: Lydopptaker, plassering og bruk: 

Jan Fred har anskaffet lydopptakerutstyr som vedtatt i sak 9/17. Prisen ble kr. 1200,00 og 

ligger med det innenfor bevilget sum. Opptakeren plasseres i lagets magasin på Austrått, og 

vil bli benyttet til opptak av samtaler med historiske verdifulle tema.   

F:  Orientering om Naustet, Guriannastua, Tinden, Låven, samlinger, sluffa osv: 

Naustet: Det har vært en omvisning i år for Hårberg skole. Lysplatene på taket er vasket, og 

materialer for utbedring av veggene er transportert til plassen.  

Guriannastua: Inger og Anne Marit har klargjort stedet for Guriannadagen. 

Tinden: Vaktlista for åpningsdagene i juli er satt opp. Det blir ukentlig plenklipping gjennom 

sesongen. 



Låven: Arbeidet med magasinutvidelsen gjør stadig framskritt. Det er hittil kjøpt inn 

materialer for kr. 35 000,00. Nå gjenstår innkjøp av lysmateriell for trapp og tak. 

Samlinger: Det ankommer stadig nye gjenstander til laget. Utfordringen ligger i å få tid til 

registrering og magasinering av tilfanget. 

Heftye - sluffa: Sluffa er på nytt transportert til Trondheim for restaurering. Ivar og Harald 

leverer sluffa i dag, den 24. mai 2017. 

G: Miljømidlene og Naustet: 

 Jan Fred sender mail til Ørland kommune v/ Brit Paulsen og ber om utsatt frist for 

gjennomføring av det planlagte arbeidet. 

G: Gammeltraktorens Venner kommer til Bygdadagene: 

Karl Erik har gjort muntlig avtale med Tore Sem om at Gammeltraktorens Venner skal få ha 

gratis stand på Bygdadagene i år. Karl Erik vil videreformidle dette til GTV. 

I: Rapportering til Brønnøysundregistrene: 

Jan Fred oversender de nødvendige opplysninger som kreves for å holde lagets formaliteter 

inntakt. 

J: Momskompensasjon: 

L.L.H., Landslaget for lokalhistorie, søker kollektivt om momsrefusjon på vegne av lokallaga. 

Jan Fred oversender den nødvendige dokumentasjonen. 

Sak 12/17: Bygdadagene 2017: 

Traktorparaden, matsalget i Rånesalen, loddsalg og boksalg skal gjennomføres som tidligere. 

I tillegg utreder vi muligheten for tilrettelegging av et demonstrasjonsområde for praktisk 

utøvelse av gammel ute - leik for barn. I år vil også Gammeltraktorens venner besøke oss og 

ha stand i vårt utstillingsområde. 

Sak 10/17, 2. gangs behandling: YHL, 40 år: 

Tidsrom: September - oktober 2017. 

Servering: Tradisjonell sodd, kaffe og kaker. 

Sted: Austrått Gård. 

Invitasjon: Lagets medlemmer, regionale historielag, Ørland Sparebank, Politisk og 

administrativ ledelse i Ørland Kommune. 

Kulturelt innslag: "Bokbad - inspirert" samtale med noen av dem som bygget laget.  



Sak 13/17: Rutiner for arkivering av lagets digitale kommunikasjon: 

Laget bør finne en teknisk løsning for å lagre sin digitale kommunikasjon. Bruk av 

minnebrikke eller ekstern harddisk ansees av styret som et aktuelt lagringsmedium. 

Neste styremøte:  17. august 2017 kl. 10.00 på Austrått Gård. 

Møte slutt kl. 13.00. 

 

Karl Erik Sørensen       Jan Fred Paasche       Anne Marit Sannan       Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                                 sign                             sign    

 


