
              Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid:  11. januar 2018 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 styremøtet den 28. november 2017. 

Referatet godkjent, og klarert for publisering på lagets hjemmeside. 

B: Mimrekaffe, sted og tema, videre plassering: 

Mimrekaffen i januar 2018 ble holdt på aktivitetsstua den 6. januar. Aud lilleengen fortalte 

om gården Vestråt østre. 25 tilhørere møtte opp. I februar vil Reidar Hernes invitere hele 

mimrekaffen til gården Ryggen, og fortelle om matrikkelgård 72 Ryggen. I mars flytter 

mimrekaffen tilbake til Aktivitetsstua, og da vil Svein Lilleengen fortelle om sitt virke. 

C:  Elektrisk installasjon på Nordlåven:  

Jan Fred har i samarbeide med Elektro Fosen prosjektert elektrisk installasjon på Nordlåven. 

Elektro Fosen har gitt en pris pålydende kr. 62 000,00. 

 D:  Lagets økonomi: 

På lagets brukskonto står det pr. dato kr. 104 000,00. 

På bokkontoen står det pr. dato kr. 96 000,00. 

På særvilkårskontoen står det pr. dato kr. 444 000,00.  

 

Sak 1/18: Søknad om gavemidler fra Ørland kommune: 

Jan Fred har stilet en søknad om tildeling av midler fra Ørland kommune som støtte til 

installasjon av lys og strøm på Nordlåven. Søknadsfristen er satt til den 15. januar 2018. 

Sak 2/18: Virksomhetsplan og budsjett for 2018:  

Styret gikk i gjennom virksomhetsplan og budsjett for inneværende styre - år, for å 

avstemme disse med oppnådde resultater. Videre ble budsjettet justert for forventede 

utgifter i kommende styre - år. Leder utarbeider komplett forslag til budsjett og 



virksomhetsplan for kommende styre - år. Dette presenteres for styret i neste styremøte, og 

legges deretter fram for årsmøtet for eventuell e justeringer og godkjenning.  

Sak 3/18: Årsmøte for styreåret 2017:  

Årsmøtet berammes til den 24. februar 2018. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene ønsker 

styret å fremme forslag til navneendring for laget. Yrjar historielag er av styret foreslått som 

nytt navn. 

Neste styremøte: 8. februar 2018 kl. 10.00 på Austrått gård.  

Møte slutt kl. 13.15. 

 

Karl Erik Sørensen       Jan Fred Paasche       Anne Marit Sannan       Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                                 sign                             sign    

 


