Referat fra styremøte 10 des. 2019
Tilstede: Edgar, Svein Olav, Torunn, Ivar, Harald Røstad, Odd jøssing, Anne Marit
Saksliste: a) Innkalling og saksliste godkjent
b)Referat godkjent og underskrevet
Referatsaker:
c) Økonomi : Driftskonto 115.000 kr og driftsoverskudd 20.000 kr. Juldagan ga ca
10.000 kr .
d) Datautstyr: Vi har to stasjonærmaskiner og en bærbar, Word, Excel og
Powerpoint. Vi har en skriver, en ny og en gammel scanner. Skal vi kjøpe A3 scanner til
42.000 kr? å dette året? Ivar er halvvegs i arbeidet med å overføre til YOOMLA.
Varamedlemmer skal også få Post@yrjarheimbygdslag.no. Vi kan se på “templates” i
YOOMLA:
e)Sak 17/19: Møte med Ina Mittet og Daniel. Vi må søke om unntak i
vernebestemmelsene ang. Austråttområdet og om arkeologiske undersøkelser for å sette opp
Arnfinnstua på gården. Og vi må starte byggesak med kommunen om bygsling av tomt.
Daniel vil være behjelpelig.
f) Lokalbidraget fra Ørland Sparebank ga oss ca 14.000kr. “Sofakampen” ,
Sparebank 1, om løping rundt Rusasetvatnet ga over 2000 kr . Skal vi søke mer samarbeid
med den banken?
Sak 18/19 Juldagan vel gjennomført. Vi var fornøyd med plassering av bord, med salget og
med 3 nye medlemmerSak 20/19 Vi er enige om å legge frem omfattende plan for årsmøtet om overtakelse av
Arnfinnstua: finansiering, tegning og oppmåling av huset, mulig bruk av huset med
hensyntagen til brannforskrifter etc. Vi må prøve å finne sponsorer, som Gjensidigestiftelsen, Kulturminnefondet , Fritt Ord , div verneinstanser etc
Sak 21/19 Årsmøtet 29 feb 2020 Vi forslår en vedtektsendring om tap av medlemskap etter 1
år uten betaling av kontingent, mot nå 2 år. Valgnemda kontaktes. Det må bli en kategori
“gratismedlemmer” i laget, slik at Lars Akim Hoøen automatisk får Møllkula og informasjon
som takk for plenslåing på Tinden. Vigdis Hoff snakker om Arnfinnstua på årsmøtet.
Eventuelt: a) Vi må ta opp våre forsikringsavtaler på neste syremøte.
b) Hvem er Møllkula et lokalhistorisk tidsskrift for? ( når det ikke er noe mer
Bjugn kommune) Ingen enighet. Vedr Sturla sitt innlegg i siste Møllkula.
c) I Nye Ørland Kommune sitt informasjonsskriv til innbyggerne var ikke YHL
nevnt, men Bjugn Bygdatun.
Neste styremøte 14 jan 2020 kl 10
Anne Marit Sannan

