Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 10. september 2018 kl. 10.00
Sted: Kløverstua, Ørland Sykehjem
Til stede:
Edgar Lund, Anne Marit Sannan, Svein Olav Ulset, Karl Erik Sørensen og Ivar Hopen.
Referatsaker:
A: Godkjenning av innkalling og saksliste:
Innkalling og saksliste godkjent.
B : Godkjenning av referat fra siste styremøte:
Referatet godkjent og klarert for publisering på lagets hjemmeside.
C: Økonomi, saldo på lagets konti i Ørland sparebank pr. 31. august 2018:
Ørlandsbokkonto: kr. 95 567,89
Særvilkårskonto:
Brukskonto:

kr. 444 058,52
kr. 83 381,26

Styret ønsker at flere enn leder har tilgang til lagets konti. Saken tas opp som egen sak i
neste styremøte.
D: Møte med B. J. Stranden angående prosjekt "intervjuer og innsamling av gamle stedsnavn
i Ørland" den 21. juni 2018.
Styret mener at YHL kan delta i prosjektet som faglig ressurs så fremt Ørland kommune tar
det administrative ansvaret.
E: Innkjøp av materialer siden siste styremøte:
Batterilader o g traktordeler er innkjøpt.
F: Tilfang til laget:
Fort tiden jobbes det med innhenting av gjenstander fra gården Haugen, (Haugan) på
Storfosna., hvor blant annet en fustasje med sildegarn og en plog med tre - ås kan nevnes.
Ivar har ellers løpende kontakt med håndverkeren som restaurerer Heftye - sluffa. I følge
siste melding skal den ferdigstilles den 15. november, i år!

Sak 22/18: Frivillighetsdagen den 15. september 2018 fra kl. 10.00 - 15.00 i Meierigården:
YHL vil delta med stand på frivillighetsdagen. Torun, Edgar og Ivar representerer laget. Ivar
presenterer laget via pc og storskjerm, vi selger bøker og Møllkula og møter publikum med
det formål å markedsføre laget og lagets arbeid.
Sak 23/18: Høstjevndagen den 23. september 2018å Austrått:
Vi holder åpent fra kl. - 12.00 - 16.00. Det blir traktorparade og omvisning i lagets magasiner,
samt at vi vil selge kaffe, vafler og pølser med brød og lompe. Styret møter på Austrått
fredag den 21. kl. 09.30 for å starte riggingen.
Sak 19/18: Oppsummering fra arbeidsgruppemøtene om lagets framtid:
Arbeidsmøtene har vært en suksess når det gjelder å få klarlagt medlemmenes ulike ønsker
og visjoner for lagets framtid. Styret vil arbeide videre med innspillene for å lage en rapport
som belyser ønsker og visjoner.
Eventuelt:
1: Formannskapet i Ørland var på besøk på Austrått den 6. september. Et godt møte med
masse gode ønsker for framtida.
2: Leder er invitert, og vil møte på et fellesmøte for historielaga på Fosen ved Bjugn
Bygdatun den 13. september d. å.
3: Juldagan 2018: Leder melder på laget med ønske om en dobbelstand med strøm.
Neste styremøte: Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 10.00 på Austrått.
Møte slutt kl. 12.45.
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