Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 17. august 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 24. mai 2017:
Referatet godkjent og klarert for publisering på lagets hjemmeside.
B: Orientering om Naustet, Guriannastua, Tinden, låven, samlinger, sluffa m.m.
Naustet: Frontveggen er påført ny kledning og malt ett strøk. Utstillingen vil bli konsentrert
omkring kystbasert hval og haifangst. (Haiartene Brugde, Håbrann og Håkjerring)
Guriannastua: Harald Røstad har laget, og montert ny utvendig trapp.
Tinden: Anne Marit har kittet vinduer. Plena er regelmessig slått. Slåtten avsluttes i oktober.
Nordlåven: Gulv og tapp er ferdig. Lys blir snart montert. I tidsrommet 2014 - 2017 er det for
Heimbygdslagets regning investert kr. 147 000,00 i materialer på nordlåven.
Samlinger: Tilfanget av nye gjenstander er stabilt. Plassering og registrering er fortsatt en
flaskehals.
Sluffa: Restaureringen av sluffa er restartet.
C: Miljømidlene og Naustet:
Fristen som Ørland kommune satte for gjennomføring av tiltaket er utløpt, og styret anser
midlene som tapte. Sikringen av naustet mot stormflo utsettes inntil videre.
D: Digital lydopptaker, gjennomgang og plassering:
Opptakeren er plassert i kontorrommet på Austrått. Jan Fred lager ett sett med enkle
kjøreregler for bruk som plasseres sammen med opptakeren.
E: Økonomi, Låven / Naustet / Musikkhistorie osv:
Det er hittil i år kjøpt inn materialer for kr. 81 000,00 til naustet og låven. Det er fortsatt kr.
100 000,00 som gjenstår før utgiftene vedrørende musikkhistorien er inndekt.
F: Lagring av digital korrespondanse:

Jan Fred har anskaffet en minnebrikke til bruk for lagring av lagets elektroniske
korrespondanse.
G: Juldagene 2017:
Laget er muntlig påmeldt til husflidslaget v / Evelyn Bakken.

Sak 12/17, 2. gangs behandling: Bygdadagene 2017:
Anne Marit styrer kjøkkendrifta. Karl Erik tar ansvaret for traktorutstillinga. Styret beslutter å
droppe egen temautstilling med faglig foredrag dette året.
Sak 10/17, 3. gangs behandling: YHL - 40 år:
Styret vedtar at serveringen skal bestå av sodd, kaffe og kaker. Dato for gjennomføring
settes til den 30. september. Detaljplanlegginga forsetter.
Sak 14/17: Salgskampanje - musikkhistorien:
Styret utfordrer bokverkets arbeidskomité til å markedsføre bokverket til kommunens sang
og musikkliv, samt ved lagets arrangementer.
Neste styremøte: 20. september 2017 kl. 10.00 på Austrått gård.
Møte slutt kl. 13.15.
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