Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 16. mai 2018 kl. 10.00.
Sted: Potetkjelleren Austrått gård.
Til stede: Edgar Lund, Anne Marit Sannan, Torun Skontorp, Karl Erik Sørensen og Svein Olav
Ulset.
Referatsaker:
A: Godkjenning av innkalling og saksliste:
Innkalling og saksliste godkjent.
B: Godkjenning av referat fra forrige styremøte:
Referatet godkjent, og klarert for publisering på lagets hjemmeside.
C: Saldoer i Ørland Sparebank pr. 30. april 2018:
Konto for Ørlandsbok kr: 95 571,89.
Særvilkårkonto kr:

444 058,52.

Brukskonto kr.

105 156,18

D: Igangsetting av installasjon av elektrisitet på Nordlåven:
Arbeidet igangsettes etter 17. mai, og i tillegg til det som er beskrevet i tilbudsdokumentet
så vil det også bli installert lys og stikkontakter i lagerrom på låven.
E: Veien til Tinden er ferdig gruset:
Kjøresporene er fylt opp med grus. Odd Jøssing sponset grus og transport.
F: Kjøp av kaffetrakter til Mimrekaffen:
Trakter er innkjøpt og merket med lagets navn, og vil bli stående på Aktivitetsenteret ved
Ørland Sykehjem.
G: Tilfang til YHL siden siste styremøte:
Leder refererte fra tilfangsboka.
Sak 8/18, 2. gangs behandling, Guriannadagen 2018:
Guriannadagen 2018 blir den 27. mai fra kl. 12.00 til kl. 15.00. Kl. 14.00 vil Daniel Johansen
fortelle om matstell på Gurianna sin tid.

Edgar setter inn annonse i Fosna - Folket. Anne Marit og Torun tar med bakst. Brit Sandvik /
Ivar Hopen organiserer lotteriet. Alle i Styret tar med kaffe.
Sak 11/18, Bygdadagene 2018:
Edgar tar kontakt med Ørland Sparebank med det formål å få opprettet en "vips" betalingsordning for laget. Anne Marit organiserer matsalget, og Karl Erik tar ansvar for
traktorparaden.
Sak 12/18, arbeidsgruppe for å utrede lagets framtid:
Styret har diskutert sammensetningen av arbeidsgruppa. Ut i fra denne diskusjonen inviterer
Edgar et utvalg av lagets medlemmer til første møte den 11. juni kl. 10.00 på Austrått.
Sak 13/18, starte utredning om nytt dataanlegg for heimbygdslaget, nettilknytning,
kostnader etc:
Styret vedtar at lagets dataanlegg må fornyes. Styret bemyndiger Ivar Hopen til å utrede
lagets framtidige behov på dette området. Karl Erik tar jobben med å være "sparringpartner"
til Ivar i denne saken. Styret forventer å få presentert en konklusjon inkludert et røft
kostnadsoverslag på seinhøsten dette året.
Sak 14/18, Møllkula - distribusjon:
Styret samles på Austrått den 12. kl. 10.00 for å sette navnelapper på på bladene og
distribuere dem ut til medlemmene.
Sak 15/18, åpning på Tinden i juli:
Åpningstiden alle søndagene blir fra kl. 12.00 til kl. 16.00.
1. Juli er Anne Marit Sannan hovedansvarlig.
8. juli er Torun Skontorp hovedansvarlig.
15. juli er Svein Olav Ulset hovedansvarlig.
22. juli er Anne Marit Sannan hovedansvarlig.
29. juli er Edgar Lund Hovedansvarlig.
Sak 16/18, Naustet; åpning i sommer:
Naustet kan åpnes på anmodning fra publikum. Telefonnummeret til Ivar Hopen og Edgar
Lund vil bli satt opp på en plakat ved Naustet.
Sak 17/18, "styreweb", mail fra landslaget for lokalhistorie:

Landslaget har tilbudt laget et webbasert system for administrasjon av historielag. Systemet
er modulbasert, og priset ut i fra hvor mange moduler hvert enkelt lag benytter. Styret
ønsker å teste en prøveversjon før det tas stilling til eventuell tilslutning. Saken tas opp til ny
diskusjon på styremøtet i august.
Eventuelt: Edgar Lund tar kontakt med Bygdadagene v/ Tore Sem, for å få avsluttet
utestående fordringe5r fra 2017, samt å signere kontrakt for Bygdadagene 2018.
Neste styremøte: Torsdag 16. august kl. 10.00 på Austrått.
Møte slutt kl. 13.00.
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