Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag
Dato: 29.9.2020 kl.1600.
Sted: Kalvfjøset, Austrått Gård.
Tilstede: Edgard Lund, Anne Marit Sannan, Ivar Hopen, Signhild Storlien Lund. Brynjar Brodersen med
fra sak 10/20 og Jan Fred Paasche med på sak 14/20.

a/ Innkalling og saksliste ble godkjent.
b/ Protokoll fra forrige styremøte ble lest og signert.

Sak 9/20: Ta Kalvfjøset i bruk.
Laget har fått en del brukte møbler og det vil jobbes med å skaffe flere. Vi skal møbler med tanke på
møtefasiliteter, utstillingslokale, kjøkken og kontor.

Sak 10/20: Utstillingen ”Fra jord til bord”.
Vi jobber videre med å skaffe en koordinator til prosjektet. Ivar Hopen har sagt seg villig til å hjelpe
til, men han ønsker ikke å være koordinator.
Vi har foreløpig fått økonomisk støtte fra Sparebank 1 på kr.10.000 og fra Ørland Sparebank på
kr.25.000. Vi kan søke støtte fra ”Lokalhistorie i skolesekken” (tidligere, ”Den kulturelle
skolesekken”) siden noe av målsettingen med utstillingen er å tilby et opplegg for skolene, med fokus
på vår lokalhistorie.

Sak 11/20: Ny kasserer.
Enkelte aktuelle personer med regnskapskompetanse er spurt om å ta på seg oppgaven som en del
av styret eller alternativt som et eget oppdrag med noe honorar. Vi har foreløpig ikke fått noen som
har sagt ja til forespørselen. Edgard og Vigdis ser på medlemslista og spør de som kan være aktuelle.

Sak 12/20: Møtereferat på Heimbygdslagets hjemmeside.
På møte 6. 7. 20 ble det fattet vedtak om ikke lenger å legge ut møtereferat på vår hjemmeside.
Dette har resultert i reaksjoner fra medlemmene, og flere har gitt beskjed om at de savner å bli
oppdatert på hva som skjer. Styret tar dette til etterretning og omgjør sitt vedtak. Nytt vedtak:
Styret tar opp tidligere praksis med å legge ut møtereferatene på Yrjar Heimbygdslags hjemmeseide.

Sak 13/20: Julebord.
Brynjar foreslår at vi i år arrangerer julebord for styret og de som bidrar med faste oppgaver i
Heimbygdslaget. Han tilbyr å lage en tre-rettes middag. Hver enkelt betaler sin kuver med drikke.
Julebordet blir den 20.november 2020.

Sak 14/20: Stedsnavn prosjektet. Status orientering ved Jan Fred Paasche.
Til nå er registrering av stedsnavn på Kråkvåg ferdig. På Storfosna er de i gang med enkelte roder. På
fastlandet er de også godt i gang med flere roder. Erling Hårberg er engasjert i forhold til kartlegging i
roden der han bor. Det samme gjelder Marie og Ingar Lium i roden der de bor. Terje Sørensen vil bli
spurt om å jobbe med registrering i roden hvor han bor.
Grunnet Korona, har prosjektet fått et års utsettelse.

Referatsaker 2020.
c/ Økonomisk status: Saldo på Driftskonto er kr. 115.535. Saldo på Sparekonto er kr.548.776.
d/ Vedlikeholdsarbeid og dugnad: Det er malt tre vegger på Museumsnaustet på Uthaug. Vinduene
på Tinnen må settes inn i løpet av høsten 20/våren 21. Vi ønsker at vinduene mot sør fortrinnsvis
settes inn før snøen kommer.
e/Rullearkiv: Vi har fått et stort Rullearkiv som nå rigges opp på låven.
f/Arnfinnstua: Her har det ikke skjedd noe nytt.

Eventuelt: Neste styremøte blir 27.10.2020. kl 1600.
(Når dette legges ut på Hjemmesiden, vet vi at dette styremøte ble avlyst og erstattet med Ide`
møter om oppbyggingen av vår utstilling ”Fra jord til bord”). Vi møtes i Kalvfjøset ca hver annen uke,
mandager på partallsuker, kl 1200 til 1500. Har du gode ideer, så ta kontakt og kom.

Ref. Signhild

