
Årsmøte i Yrjar heimbygdslag 2018. 
 
Lørdag 23. februar 2019 kl 1300 i Rånesalen på Austrått Gård. 
 
Det møtte 16 medlemmer. 
 
Saksliste: 
Sak 1. Godkjenning av innkalling  og saksliste:  

Leder redegjorde for sakslista, og la fram noen korreksjoner ned hensyn til feil årstall 
i sak 5 godkjenning av budsjett for 2019, supplering av sak 2 med to til å underskrive 
protokoll, samt at arbeidsplan for 2019 også kommer inn i sak 5. 
Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent ned framlagte korreksjoner. 

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær: 
Vedtak: Edgar Lund velges som møteleder og Karl Erik Sørensen til sekretær, begge 
med enstemmighet.  
Til å underskrive årsmøteprotokollen ble Ingrid Gangås og Jan Fred Paasche valgt 
enstemming. 

Sak 3. Godkjenning av årsmelding: 
Møteleder leste opp årsmeldinga for forsamlingen. Årsmeldingen ble så tatt opp til 
votering, og ledsaget av applaus og kommentaren, ei utmerket melding, ble 
årsmeldingen enstemmig godkjent. 
 
På dette tidspunkt i årsmøtet ble årsmøtetsakene satt på vent, og Daniel Johansen 
fikk ordet for å orientere om samer på Fosen sin historie og særegenhet.. 
Samhandling mellom samene og de fastboende ble gjort rede for på en fortreffelig 
måte, og de fleste av de fremmøtte gikk nok ut av denne lørdagen med en langt 
større  innsikt i samenes historie. 
 

Sak 4. Godkjenning av regnskap for 2018: 
Møteleder la frem regnskapet for 2018 og forklarte årets underskudd på kr 8242,85 
kr med bortfallet av Bygdadagene. 
Regnskapet godkjent med akklamasjon. 

 
Sak 5. Godkjenning av budsjett for 2019: 

Møteleder presenterte styrets innstilling til budsjett for 2019, samt arbeidsplan for 
samme år. 
Budsjett og arbeidsplan godkjent med aklamasjon. 

 
Sak 6. Valg: 

Valgnemda v/Ragnar Jensen presenterte valgnemdas innstilling, og deres arbeide. 
Komiteens innstilling ble enstemmig valgt.  
Etter valget består lagets tillitsvalgte av: 
 
Leder for 1 år   Edgar Lund    Gjenvalg 
Styremedlem for 2 år  Erling Eriksen   Ny 
Styremedlem for 2 år  Brit Solberg Sklomsøy  Ny 
Styremedlem 1 år igjen Anne Marit Sannan  Ikke på valg 



Styremedlem 1 år igjen Torun Skontorp  Ikke på valg 
 
Varamedlem for 2 år  Svein Olav Ulset  Gjenvalg 
Varamedlem 1 år igjen Brynjar Brodersen  Ikke på valg 
 
Revisorer for 1 år:  Bernt Gjelvold    
     Tor Sandvik 
Vara for revisor 1 år:   Peggy Finboe 
 
Valgnemnd: 
Leder 2019-2020.  Gunnar Eide 
Nestleder 2019-2020:  Aslaug Eidem 
Medlem for 3 år:  Vigdis Hoff Hoøen,   Ny 
Varamedlem for 1 år:  Odd Morten Reitan  Ny 
 

 
Sak 7: Endring av vedtektene: 

Styrets forslag til vedtekstsendringer som omhandlet valg av kasserer i årsmøtet, 
samt å endre en del av formålsparagrafen slik at  YHL skal bli et lokalhistorisk 
museum ble presentert av lagets leder. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Møtet slutt kl 1600. 
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