Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag.
Tid:
09.oktober 2018 kl.1000

- Sted: Møterommet, Austrått Gård.

Tilstede: Edgar Lund, Anne Marit Sannan, Torun Skontorp,
Harald Røstad.
Karl Erik hadde meldt forfall, Torun overtar som referent.

Sak 24/18 - 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 hjemmesider.
C: Saldo.
Saldo i Ørand Sparebank pr 28.09.2018:
Ørlandsbok-konto:
Særvilkårs- konto:
Bruks – konto:

95.567,89
444.058,52
83.782,32

D: Julekalender, samarbeid med Ørland Rotary Klubb.
ØRK ønsker bruke bilder fra vårt arkiv. OK, dersom det ikke medfører
arbeid for laget. Evt. Overskudd deles. (Det er snakk om kalender for
året 2020)

E:

Referat fra kontaktmøte med Sør Trøndelag historielag på Mølnargården
13.09.2018 samt Frivillighetens dag på Brekstad 15.09.2018.
Edgar deltok på møtet i Bjugn, samarbeid mellom de enkelte lagene diskutert.
På Brekstad representerte Edgar, Ivar og Torun laget. Været la nok en
demper på arrangementet.

F:

Innkøp av materialer siden sist.
Kulelager og motordeler, samt diverse til Høstjevndagen.

G:

Tilfang til YHL.
Edgar refererte fra protokollen.

Sak 19/18 – Drøfting og oppsummering av arbeidsgruppemøtene.
Vi ønsker fortsatt være på Austrått, ønsker større plass i 1.etasje.
(kalvefjøset), samt kunne overta møterommet – umiddelbart.
Orgelpipesamlingen kan sees som del av samlingen til YHL.
Hvordan skape et levende museum? Video kan tas i bruk for
anskueliggjøring av diverse aktiviteter. Nytilsatt leder for MIST
kommer på befaring før jul.
Sak 23/18 – Høstjevndagen på Austrått Gård 23.09.2018.
Dagen gikk omtrent break/even økonomisk. Omvisningen på Nordlåven gikk
greit. Bygdadagene blir forhåpentligvis arrangert igjen, om ikke, hva gjør vi?
Ta kontakt med andre lag for å bidra til at Bygdadagene blir arrangert i 2019.
Sak 25/18 – Juldagan.
Går av seg sjøl. Samme stand som tidligere? To plasser bestilt.

Sak 26/18 – Admin.saker – Ab. «Styreweb», ekstra person tilgang kontoer
i Ørland Sparebank, beholdning bøker utgitt av YHL- priser - egen bokkonto?
Edgar ønsker abonnere på «Styreweb» eller annen nettløsning etter anbefaling
fra revisor ved revisjon av siste regnskap. Vil medføre ekstra kostnad for
laget, men styret fant å kunne anbefale at en slik løsning («Styreweb») prøves
for regnskap og medlemslister.
Medlemslisteansvarlig får lesetilgang til bank-kontoene i nettbanken.

Antall bøker utgitt av laget er talt opp : Skolehistorie 96, Kirkehistorie 230,
Musikkhistorie 184; totalt 510. De to første er satt ned til kr.100,- Vurdere
evt. tilbud for samlet innkjøp. Bok-komiteen innkalles for orientering neste
møte. Er det formålstjenlig med egen «bok-konto»?
Sak 27/18 – Brev fra giver av traktor.
Giver ønsker få tilbake tidligere gitt traktor, Av hensyn til eventuelle ringvirkninger anbefales ikke retur. Vi har nå plass til slåmaskinen som skal
monteres på traktoren. Leder sender brev til tidligere eier. Vedtatt!

Eventuelt.
Anne Marit etterlyser oversikt hvem som har sittet i styret opp gjennom åra.
Skriveren undersøker med Ivar.
Ang. Innsamling stedsnavn, kommunen har bevilget kkr. 145.000.- Ønskelig
med en kontaktperson på hver matrikkelgård.
Møte med Arnfinn Brasø og Jon O. Foss fra Ørland kommune. Edgar og
Torun møtte. Ønsker bedre samarbeid med kommunen, lovet kontaktpersoner.
Må komme med på kommunens hjemmesider, bedre kontakt med kulturetaten..
Neste styremøte: tirsdag 06.11.2018 – samme tid, samme sted - Møterommet Austrått Gård kl.1000
.
Møtet slutt 1215.
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