Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Tid: 6. november 2018 kl. 10.00.
Sted: Møterommet, Austrått gård.
Til stede: Edgar Lund, Torun Skontorp, Brynjar Brodersen, Anne Marit Sannan, Svein Olav
Ulset, Karl Erik Sørensen og Ivar Hopen.
Referatsaker:
A: Godkjenning av innkalling og saksliste:
Innkallinga godkjent. Det samme ble sakslista.
B: Godkjenning av referat fra forrige styremøte:
Referatet godkjent, under forutsetning av at det i punktet Eventuelt, tredje avsnitt, møte
med Brasø / Foss tilføyes at det i møtet fra kommunens side fullt ut ble gitt aksept for de
framlagte summer ang. utlegg til materialer brukt på Austrått, og at dette skal regnes som
forskudd på husleien på Austrått gård. Det ble også fra lagets side fremmet ønske om å
fornyeleiekontrakten på Austrått, et ønske kommunens representanter responderte positivt
til.
C: Saldo på lagets konti i Ørland Sparebank:
Ørlandsbok

Kr. 95 567,89

Særvilkårskonto Kr. 444 058,53
Brukskonto

Kr. 74 826,56

D: Tilfang siden sist:
Ivar refererte tilfang siden siste styremøte. Tilfang registreres fortløpende i tilfangsboka, og
føres inn i kartoteket med tekst og bilder etter hvert.
E: Styreweb innkjøpt:
Programvaren er tilpasset drift av lokale historielag. Vi er nå i oppstartsfasen med
implementeringen av dette verktøyet i lagets drift.
F: Brev til giver av traktor:
Tidligere i høst mottok laget en henvendelse fra en person som hadde gitt en traktor til laget
for flere år siden. Brevet ble behandlet i siste styremøte, og svar er overlevert til giver. Saken
anses løst til det beste for begge parter.

G: Stedsnavnansvarlig, prosjekt i samarbeide med Ørland Kommune:
Jan Fred Paasche har overtatt ansvaret for å være bindeledd mellom YHL og prosjektledelsen
i Ørland kommune.
H. Referat fra Formannskapsmøte den 1. november:
Edgar overvar Formannskapsmøte i Ørland kommune den 1. november, hvor leieforholdene
på Austrått gård var oppsatt som sak. Saken omhandlet i liten grad leieforholdet mellom YHL
og Ørland kommune.
Sak 19/18, Oppsummering av arbeidsgruppemøtene om lagets framtid:
Edgar har laget et sammendrag som ble lagt fram til diskusjon. Det viktigste må sies å stå i
innledningen; "YHL er et lokalhistorisk lag og bygdemuseum." Styret ønsker at dette blir
implementert i lagets formålsparagraf.
Når det gjelder lagets framtidige behov for arealer på Austrått gård, så ønsker styret at leder
signaliserer til bygningens eier at vi ønsker tilgang til "kalvefjøset" for å bygge permanente
utstillinger egnet til formidling til publikum.
Sak 25/18, Juldagan 2018:
Anne Marit organiserer mannskap til produksjon og salg av smørfisk. Edgar, Brynjar og Svein
Olav rigger og rydder før og etter arrangementet.
Sak 26/18, Bokkonto avvikles, hva gjør vi med restopplaget av bøker?
Styret vedtar at bokkontoen i Ørland Sparebank avvikles, og at innestående beløp overføres
til Særvilkårskontoen i samme bank. Oversikten over tap / vinning på lagets
forlagsvirksomhet blir ivaretatt ved at det opprettes en egen bokkonto i lagets regnskap.
Restopplaget av skolehistorien, Kirkehistorien og Musikkhistorien bør selges ut til reduserte
priser. Skolehistorien og Kirkehistorien prises til kr. 100,00 pr. stk, og Musikkhistorien til kr.
200,00. En pakke med alle tre bøkene kan frambydes samlet til kr. 300,00.
Fra førstkommende utgivelse blir prisen på Møllkula kr. 100,00.
Sak 28/18, Utsending av faktura for medlemskap 2019:
Styret vedtar å gjøre en dugnad for å samle inn e-postadresser fra lagets medlemmer. Disse
vil bli benyttet for å sende ut kontingentkravet, slik at laget sparer portoutgifter.
Sak 29/18, Rekruttering:
Styret ønsker at flere av lagets medlemmer aktiviseres med å gjøre forefallende oppgaver.
Det bemerkes at økt aktivitet vil medføre økte kostnader, og med det behov for økte
kontingentinntekter.

Eventuelt:
Årsmøte: Styret berammer årsmøtedato for styreåret 2018 til lørdag 23. februar 2019.
Neste styremøte:
Tirsdag 4. desember kl. 10.00 på Austrått.
Møte slutt kl. 13.00.
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