
Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid: Tirsdag 16, februar 2021, kl 1530 

Sted: Austrått Gård, Kalvfjøset. 

 

Til stede: Edgar Lund, Anne Marit Sannan, Signhild Storlien Lund, Vegard Røstad, Svein Olav Ulset, 

Ivar Hopen. 

Forfall: Brynjar Brodersen.  

Saksnr  Tema /Ansvarlig Saksinnhold og vedtak 

a) Godkjenning av innkalling 
og saksliste  
Edgar Lund 

Godkjent 
 

Referatsaker: 
a) 

Status økonomi pr. 
16.02.2021  
Edgar Lund 
 

Brukskonto: kr. 182.165,90 
Sparekonto: kr. 552.219.39  
 

b) Søknad om gavetildeling for 
2021. 
Edgar Lund 
 

Søknad er sendt til Ørland sparebank 
 

c) Status «fra jord til bord 
prosjektet» 
Brynjar Brodersen 
 

Utsatt fordi Brynjar, som skulle gi  
orienteringen, ikke var til stede. 
 

d) Rutiner for renhold av 
Kalvfjøset  
Anne Marit Sannan 
 

Anne Marit har ordnet kalender og fordelt det slik at  
styremedlemmene har ansvar for renhold hver sin 
måned. 
 

e) Tilfang 
Ivar Hopen 
 

Ivar orienterte om det som var mottatt siden forrige 
styremøte.  
Det er kommet inn litt til arkivet samt noen 
gjenstander. 
 

5/21 Årsmøtet 2021. 
Gjennomføring og 
sakspapirer.  
Edgar Lund 

Årsmøte vil i år bli skriftlig, ikke fysisk, grunnet 
korona og  
smittehensyn. Det berammes til lørdag den 27. 
februar  
kl 1300, som vil bli fristen for å komme med innspill.  
Frist for innmelding av saker blir kl 2400 den 21.02.  
Invitasjon til deltakelse, samt sakspapirer blir lagt ut  
på vår hjemmeside i morgen,17.02.  
Edgard lund og Ivar Hopen sørger for dette.  
For de av våre medlemmer som har gitt beskjed om 
at de ikke 
er på nett, sendes sakspapirene pr post.  
Signhild Storlien Lund sørger for dette. 
Innspill fra medlemmene sendes oss på epost.  
 



Styret gjennomgikk Årsmelding, Arbeidsplan, 
Regnskap og Budsjett. 
 

6/21 
 

Austråttdagan 2021  
Anne Marit Sannan og 
Signhild Storlien Lund 
 

Anne Marit og Signhild orienterte fra styremøte i 
Austråttdagan i går, 
15.02. Planleggingen av Austråttdagan er godt i 
gang.  
De vil bli gjennomført helgen28-29.august, om ikke 
smittehensyn  
hindrer arrangementet. Leder i styret for 
Austråttdagan Kjell Hoff  
og styremedlem Johan Kristian Aune ønsker å delta 
på vårt neste  
styremøte for å orientere om og drøfte planene for 
arrangementet. 
 

Eventuelt  
 

Landskapsvernområde 
Ivar Hopen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grasrotandel 
Edgar Lund  

Ivar orienterte om et kommunalt og nasjonalt 
prosjekt hvor ulike  
landskapsvernområder skal fotograferes, og hvor 
det skal samles  
inn gamle bilder. For vår del gjelder det Austrått-
landskapsvernområde. 
Ivar og Edgar skal delta på et møte om dette i 
morgen. Velger vi å delta 
i prosjektet, er det mulighet for å få økonomisk 
støtte.  
Vi legger prosjektet inn i vår arbeidsplan for 2021. 
 
Vi bør orientere våre medlemmer om 
Grasrotandelen, både på vår  
hjemmeside og Facebook side. Kan være en ide å ha 
en stand på 
 Austråttdagan hvor vi tilbyr hjelp til å legge inn 
grasrotandelen,  
for de som ikke klarer dette selv. 
 

 Neste styremøte.  
Edgar Lund  

23.eller 24. mars 2021. Dato avklares med nytt 
styre, som da  
må ha et konstituerende møte. 
 

 Signering av protokoll  
Signhild Storlien Lund  
  

Sekretæren leste opp protokollen fra møtet.   
Protokollen ble godkjent og signert   

 

Ref. Signhild Storlien Lund 

 

 

 


