Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 8. februar 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 styremøte den 11. januar 2018:
Referatet godkjent og klarert for publisering, med forbehold om at sak 3/18 endres til
"årsmøte for styreåret 2017."
B: Mimrekaffe, sted og tema:
Arrangementet i februar var lagt til gården Ryggen. 20 interessenter møtte fram, og Reidar
Hernes gav et lærerikt innblikk i både matrikkelgårdens historie og dagens drift. I mars flytter
mimrekaffen tilbake til aktivitetsstua på Ørland sykehjem. Da vil Svein Lilleengen berette om
sitt virke.
C: Søknad om gavemidler fra Ørland kommune:
Søknaden er levert innenfor tidsfristen.
D: Medlemsstatus:
Pr. dato har laget 159 personlige medlemmer og 10 familiemedlemskap.
E: Sør - Trøndelag Historielag:
Den årlige kontingenten, kr. 400,00, som YHL betaler for sitt medlemskap i STH anser styret
som en forsvarlig kostnad i og med at vi gjennom medlemskapet gjøres berettiget til refusjon
av utlagt merverdiavgift.
F: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, tilbud om tjenesteyting:
YHL tar kontakt med Trøndelag Folkemuseum og inviterer en representant derfra til et
styremøte slik at styret blir presentert for de tiltak som TF kan tilby oss. Det legges opp til at
besøket kombineres med ei omvisning i lagets magasiner.
Sak 4/18: Godkjenning av saksliste og innkalling til årsmøtet for styreåret 2017:
Styret godkjenner framlagt saksliste og innkalling til årsmøtet for styreåret 2017.

Sak 5/18: Montasje av elanlegg på Nordlåven:
Styret bevilger midler til montasje av elanlegg på Nordlåven innenfor kostnadsrammen som
er framlagt i Elektro Fosen sitt tilbud av 11. januar 2018.
Sak 2/18: Virksomhetsplan og budsjett 2018, 2. gangs behandling:
Framlagt arbeidsplan og budsjett for 2018 ble gjennomgått og korrigert
, og styret anbefaler at dokumentet framlegges for årsmøtet for godkjenning.
Sak 3/18: Årsmøte, 2. gangs behandling:
Praktiske oppgaver: Anne Marit og Inger baker kaker og tar med kaffe. Jan Fred og Karl Erik
tar også med kaffe. Jan Fred konfererer med Daniel mht. sistnevnte sitt foredrag på
årsmøtet.
Neste styremøte: 15. mars 2018 kl. 10.00 på Austrått gård.
Møte slutt kl. 13.00.
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