Styremøte i Stjørna Heimbygdslag, tirsdag 3. mai 2022
Til stede: Kristin Breivoll, Ragnhild Rødsjø, Jan Hulsund, John Magnus Aas, Tor Stallvik, Marit Jansen
Ikke til stede: Geir Sollie, Eilif Rødsjø
Saker

Behandling/konklusjon

Evaluering av årsmøtet

Kristin - egenevaluering: skulle ha gratulert Tor med Kongens
fortjenestemedalje, samt takket av John Magnus, sekretær.
Kommentarer fra medlemmene:
• Godt forberedt og ryddig årsmøte!
• Bra oppmøte - 20 stk. pluss styret.
• Bør med i bladet at kontingenten skal økes til 250 kroner neste år.
Protokoll fra årsmøtet gjennomgått.
Navn i protokollen ble korrigert ved å føye til etternavn der det manglet.

Oppfølging av adm.
Brønnøysundregisteret:
oppgaver etter årsmøtet
• Melde nytt styre inn til Brønnøysund (Kristin)
(Br.reg, hjemmeside, LLH, Hjemmesida:
andre?) iht. protokollen
• Endre styresammensetning på hjemmesida (Inger Lisa)
LLH:
• Endre styresammensetning på sida til Landslaget for lokalhistorie
(Kristin)
Prioritering av arbeidet
21.mai - åpning av Bryggeutstillinga
framover iht.
• Dugnad på Fossbrygga for å rydde klart til den 21. mai: 6. mai kl.
budsjett/arbeidsprogram,
11.00 (Nøkkel – Marit hører med Klara)
og bl.a.:
Styremøter:
• Styremøter
• Onsdag 1. juni kl. 18.00, Mælan (Redaksjonsmøte bladet kl. 20.00)
• Temakvelder
• Tirsdag 23. aug. kl. 18.00, Mælan
• Utflukter
• Tirsdag 27. sept. kl. 18.00, Mælan
• 20-årsjubilum
• Tirsdag 25. okt. kl. 18.00, Mælan
• Tirsdag 22. nov. kl. 18.00, Mælan
Utflukter:
• Lørdag 18. juni kl. 10.00. Samkjøring fra Litjmoen til enden av vei
ved Langvatnet. Deretter gå til Langvasslisetra (Kristin snakker med
Endre og Kjetil, mulighet for grilling og quiz)
• Høsttur: Yrjar Heimbygdslag. Austrått. Kristin ringer for å høre om
mulig dato.
Temakvelder:
• Onsdag 14. september kl. 18.00
• Onsdag 12. oktober kl. 18.00
• Fredag 04. november kl. 18.00 - 20 årsjubileum, Salteriet (Marit
booker, sjekk ang. skjerm)
Kristin og Ragnhild tar ansvar for videre planlegging og booking av
folk. Tar kontakt med Eilert, Per, Elin m.fl.
Arne Blix har tilbudt seg å komme på Salteriet (Notheng). Kristin
ringer Arne, samt avtaler med restauranten.

Anno 1930 i Råkvåg –
Tidspunkt: 29. - 31- juli
hvem gjør hva – opprette Videre arbeid:
arbeidsgruppe
Kristin kaller inn til drodlemøte: Per, Eilert, Elin, Eilif, Anders, Morten. Dato
for drodling sendes til styret - valgfritt å delta for styremedlemmene.
Salteriet Kulturbrygge AS
og formidling/utstilling
på bryggene – hvem gjør
hva – opprette
arbeidsgruppe

Formidling
Det planlegges for dette 6. mai, med dem som møter på
arbeidsmøte/dugnad.

Div.

Trykking av årshefte:
2020 - trykking og utsending: kr. 49 000
2021 – trykking og utsending: kr. 41000
2022 - fått tilbud om trykking fra Fosen trykkeri, porto 5200, typograf 4000
- trykking 33 780 (500 eks).
Vedtak: vi går for tilbudet vi har fått fra Fosen trykkeri. Kvaliteten er den
samme, vi får 100 flere hefter, det er billigere.
Mail fra Eilert Bjørkvik:
En ide til ikke ny eller original aktivitet på loftet i Salteriet:
Henge opp skolebilder av litt gammel dato og spørre etter navn. Det er en del fra
Råk skole med og uten navn. Elin har noe, og fotogruppa har sikkert mye.
Samle inn noen bilder etter nordsimalerne Paul og Allan Grav. Det er mange som
har maleri etter dem. Det går an å begynne å etterlyse f.eks. på nettside og
Facebook allerede nå med tanke på neste år.
Jobbes videre med dette!
Bilder:
Kristin viser hvordan bildene er lagret på stasjonærPC'n. John Magnus og Lars er på
saken. Konfirmasjonsbilder skal legges inn på hjemmesida med navn så langt det
lar seg gjøre. Inger Lisa har fått jobben med å rydde i bildene.
Bygdahefter:
Innen 10. mai - råutkast bygdaheftene skal leveres Per.
Skal tas bilder av brukene med drone.
Har fått inn priser på trykking av heftene.
Tur til Falstad:
19. mai (mat og guiding). Offentliggjort på hjemmesida og på Facebook.
Påmeldingsfrist 9. mai.

