
                            Styremøte 14. jan. 2020 

Tilstede:  Torunn, Edgar, Brynjar, Erling,  Ivar og Harald, Anne Marit. 

Saksliste: a) Innkalling og saksliste godtatt med en tilføyelse:   om lagets forsikringsavtaler 

                b) Godkjenning og underskrift av protokoll 

Referatsaker:  

                c)Økonomi.  Erling har noe problemer med type regnskapssystem, men det blir i 

orden til årsmøtet. Vi har overskudd på 53.096,44 kr, driftskonto på 138.700 og 

særvilkårskonto på 548.776,05 kr. 

                d) Brynjar har hatt kontakt med rektor Odd Erik Røstad og skal ha videre møte med 

ham om samarbeid med skolene i vårt håp om formidling av våre ressurser. 

                e)Vi har søkt Ørland Sparebank om gavetildeling på 40.000 kr i 2020 til hjelp for 

innredning, møblering av Arnfinnstua. 

                f) Våre forsikringsavtaler er som følger:  1. kollektiv ulykke og skade:  825 kr pr år  

                                                                                  2. landbruk (Guriannastua) :637 kr 

                                                                                  3. landbruk( Tinden og Naustet) : 2318 kr 

                    Debatt om hvorvidt vi skal beholde så stor forsikring på pkt 3. Edgar sjekker om 

vi kan beholde forsikringssummen til annet bruk ved full ødelggelse av bygningene.  

Sak 20/19    Arnfinnstua.  Vi diskuterte problemer vedr bygsling, plassering, nærhet til 

eksisterende grøfter og hva vi vil kreve av forsvarsbygg ang fundament og tilstanden av tak 

og vegger ved ankomst.  Arnfinn er glad for navnet vi har gitt huset!  Daniel er snart klar til å 

engasjere seg. Audbjørn Dahl har anslått 25.000 kr for graving. 

Sak 1 /20   Årsmøtet 29. feb. kl 13-16. Vedtektsendring:  Medlemsskap forfaller etter ubetalt 

kontingent i kalenderåret.  

                 Vigdis H.H. forteller om Arnfinnstua. Vi må legge frem bilder, evt planløsing, 

økonomi så langt mulig, eventuelle steder å tigge penger og selvfølgelig lagets store nytte av 

huset. 

                Valgnemnda er i gang med ny leder: Aslaug Eidem. Det må sjekkes at de har 

korrekt informasjon om hvem som er på valg. 

               

                 Arbeidsplan for 2020: I tillegg til de vanlige aktivitetene kommer å tilrettelegge for 

overtakelse av kalvfjøset og  åpning til lutingsrommet . Det må forhandles om kjøkkenutstyr. 

                Naustet trenger nye bord og maling. A.M. prøver å få til aktivitet på Tinden en 

dag,  kanskje i forb med vårvasken, med folk til å male litt, stelle busker og planter, slå plen, 

fjærne røtter ? etc  I finvær med kaffe. 

Eventuelt: 1 :  Ivar etterlyser skilting til YHL, fra veien og på låven!  2:  Brynjar har laget 

dataregister over traktorene! 3: Kaffetrakter.  Kvittering funnet og reklamasjon foretas. Vi må 

ha en som kan trakte uten at noen må holde på knotten! 

  

Anne Marit Sannan 
 


