
Årshjul og handlingsplaner 02.10.2017

Mnd Styret i utmarkslaget Jaktutvalget Veiutvalget Sameiestyret Fiske- og hytteutvalget Rådhuset Vingelen Vekstra Oppsynet

Jan Kontakte valgkomite.

Sammen med Vekstra og 

sameiestyret gjennom-gang av 

innmeldte andelsendringer og 

eiendomsoverdragelser

Vurdere jaktregler, kvoter 

og priser for kommende 

sesong.

Samarbeidsmøte med 

veilagene i Tynset

Vurdere jaktregler, kvoter og priser for kommende 

sesong. Kontakte valgkomité. Saker årsmøte 

Forollhogna. Sammen med Vekstra og utm.l.styret 

gjennomgang av innmeldte andelsendringer og 

eiendomsoverdr. Oppfølging jordskiftesak.

Hjemmesiden oppdateres. 

Rådyrstatistikk leveres til 

kommunen1.1.hvert år. Gå igjennom og 

oppdatere jaktspot. Lage og legge 

budsjett for året inn i timesystemet. 

Økonomirapp.

Sende ut skjema for andelsendringer og 

eiendomsoverdragelse.

Gjennomgang av dette sammen med leder 

for Utmarkslag og Sameie, samt oppdatere 

medlemsregistre (Sameie og Utmarkslag)

Feb Revidere handlingsplan for 

administrasjon og utarbeide 

budsjett. Årsmøtepapirer + skjema 

for eiendomsendringer

Forslag til arbeidsplan og 

budsjett

Revidere handlingsplan 

og utarbeide budsjett

Revidere handlingsplan for administrasjon og 

utarbeide budsjett.

Revidere handlingsplan og 

utarbeide budsjett

Minne jegere på å levere jaktstatistikker. 

Henge opp plakat om frist for 

reinssøknad. Økonomirapp.

Mar Årsmøte. Høre med RV om 

oblater er bestilt.

Årsmøtepapirer. Årsmøte (evt. i april).Foreløpig 

fordeling av reinsjakt.

Scootertransport til hyttene - 

ved, gass m.v. Låse hytter til 

gjester i påskeferien

Søknadsfrist reinsjakt 1. mars. Føre 

jaktstatistikk. Årsmøte. Salg av reinskort. 

Bestille sommeroblater. Info til 

hytteeiere om rypejakt. Info om 

påskegjester til hytteutvalg. 

Økonomirapp.

Ferdigstille årsoppgjør, revidere regnskap, 

deltageroppgaver. 

Låse hytter til 

påske- gjester

Apr Infoskriv Ferdigstille predatorplan. 

Inspill infoskriv

Tiltak i vårløsningen 

(veistenging, tilsyn 

o.a.). Bomtavler. 

Innspill infoskriv

Trekking av ukekort rypejakt sammen med Rådhuset 

Vingelen.Bidra til ferdigstillelse av predatorplan. 

Oppfølging jordskiftesak.  Infoskriv. Oppslag Bua, 

søknad midler lag og foreninger, frist 1. juni.

Inspill til infoskriv Trekking av ukekort rypejakt sammen 

med en fra sameiestyret. Oppdatere 

bomtavler. Bestille vegoblater. Salg av 

reinskort. Minne styrene på infoskriv. 

Økonomirapp.

Låse bu Eventjønn-

loken og Midthøa

Mai Første styremøte etter årsmøte. 

Infoskriv

Utlyse elgjakt. infoskriv + Oppslag 

sommersesong 

bomtavler

Første styremøte etter årsmøte. Infoskriv. Endelig 

fordeling reinsjakt. Søke fritak båndtvang 

rypetaksering.

Avtale klargjøring av 

hyttene.

Infoskriv, papir og web. Sende ut oblater 

til leiefelt rype/hare - be om regnr på 

biler og ønsket antall. Fakturere  solgte 

reinskort. Ref årsmøte lagt ut på web til 

medlemmer. Økonomirapp.

Innrapportering til offentlige registre på 

endringer i eierforhold og styrer. Referater 

skal sendes til Brønnøysund.

Jun Innhenting av  tidsregistrering fra 

tillitsvalgte

Ferdigstille revidering av 

jaktregler og 

jegerkontrakter.

Vedlikehold Avtale rypetaksering. Økonomirapp. Låse hytter 

mellom 15. og 30. 

juni. Ha ut båter.

Jul Vedlikehold Innhenting av  tidsregistrering fra tillitsvalgte (1. 

halvår)

Evt restaurering/vedlikehold 

hytter.

Fakturering av rypejegere på kortfelt, 

leiefelt + leiefelt hare. Legge inn 

konsumprisindeksøkning . Økonomirapp.

Aug Vedlikehold Fastsette rypekvoter. Dele ut reinskort. Oppfølging 

reinsjakt.

Eventuelt vedlikehold hytter. 

Evt fiskekultiveringstiltak.

(Dele ut reinskort.) Legge ut 

rypetakseringsrapport digitalt. Info til 

jegerne om takserinsresultater og evt 

kvoter på rypejakta. Økonomirapp.

Sep Møte med elgjaktlagene Vedlikehold 

Høre med RV om 

vinteroblater er bestilt.

Prioriteringsmøte med 

rodemenn for neste 

sommer

Oppfølging reinsjakt. Evt fiskekultiveringstiltak. Oversikt over småviltjegere sendes 

oppsynet og jaktutvalgsleder(hare) før 

jaktstart. Økonomirapp.

Utbetaling av arealleie. Ta opp båter, låse 

opp hytter innen 

1.10.

Okt Anbud brøyting Vinteroblater bestilles. Økonomirapp. Fakturere reinsjakt

Nov Oppsummering/ evaluering av året i 

forhold til handlingsplan. Faktura 

SNO?

Oppsummering/ evaluering 

av året i forhold til 

handl.plan.

Oppsummering/ 

evaluering av året i 

forh. til handl.plan 

Oppslag vinter-sesong 

bomtavler

Fakturere grussalg. 

Vinterbrøyting 

Vingelssetra

Oppsummering/ evaluering av året i forhold til 

handlingsplan. Gjennomgang av priser for jakt for 

kommende 2-3 år. Forberede anbudsprosess rypefelt.

Oppsummering/ evaluering 

av året i forh. til handl.plan.

Oppsummering/ evaluering av året i 

forhold til RV sine arbeidsoppgaver - 

samt tanker rundt budsjett for neste år. 

Økonomirapp.

Vinterbrøyting Vingelssetra-fakturere

Des Innhenting av  tidsregistrering fra 

tillitsvalgte. Igangsette prosessen 

med Vekstra for å sende ut skjema 

for endringer i eierforhold. Frist 

settes til 15.01

Rapportere felt vilt til 

viltmyndighetene.

Innhenting av  

tidsregistrering fra 

tillitsvalgte + utført 

arbeid

Innhenting av  tidsregistrering fra tillitsvalgte (2. 

halvår). 

Prisjusteringer. Legge inn aktiviteter for 

neste år i timesystem. Årsrapport i 

timesystem.

Sende ut regninger på elg- og hjortejakt oppsynsrapport 

innen 31.12.

Årshjul
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Handlingsplan for administrasjonen i Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Utrede kost/nytte for opprettelse av medlemsnett Utrede skatteproblematikk (OK) Etablere 

medlemsnett

Teste ut medlemsnett Ta i bruk medlemsnett til 

styrer og utvalg

Utrede alternative løsninger til 

administrasjon/oppsyn/sekretariat

Vedta løsning for 

administrasjon/oppsyn/sekretariat (OK)

Ta i bruk e-post til 

utsendelse av 

årsmøtepapirer, infoskriv 

m.v.
Utarbeide rutiner for arkivering Digitalisere historisk arkiv (utsatt) Digitalisere 

historisk arkiv 

(utsatt)

Digitalisere og gjøre 

tilgjengelig sentrale, 

gjeldende 

dokumenter

Fortsette digitalisering og 

tilgjengeliggjøring

Overføre hytte og fiskeutvalg til sameiet Overføre hytte og fiskeutvalg til sameiet 

(OK)

Revidere driftsplan før 

årsmøtet 2018. Kun 

nødvendige 

oppdateringer/endringer.

Revidere driftsplan før 

årsmøtet 2023. Kun 

nødvendige 

oppdateringer/endringer.

Få på plass manglende eller mangelfulle vedlegg til 

driftsplanen (se vedleggslista i planen.) (OK)

Vurdere regler for anbudsrutiner

Effektivisere utsendelse av informasjon til sameiere Vurdere bruk av e-

post for utsendelse 

av årsmøtepapirer, 

infoskriv m.v.

Revidere driftsplan



Årshjul og handlingsplaner 02.10.2017

Vedlikeholdsplan vei
Årlige arbeidsoppgaver Vinterbrøyting;

Grusing · Skihytta – Fremkommelig til enhver tid

Høvling - Vingelssetra - brøytes ved behov

Stikkrenner · Åsen – Fremkommelig ved «helgas løype» og brøytes ved store snøfall

Kantrydding · Langsetra – Brøytes ved store snøfall og holdes oppe til vinter – og påskeferie

Anbud vinterbrøyting · Gjeldalen - Brøytes ved store snøfall og holdes oppe til vinter – og påskeferie

Stenging av veien om våren · Trøvollen i Svartåsen - Brøytes ved store snøfall og holdes oppe til vinter – og påskeferie

· Andre veier kan brøytes på eget initiativ. Kreves skriftlig avklaring i forkant.  Ferdsel på eget ansvar.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ferdig regulert 

grusplan 2013- OK

Avslutte regulering av grusplan 2013 

+ knuse 2.000m3 grus Planere grustak 

i Berget

Skifte flakved på 

Svartårsbrua (prioritet 1.)

Knuse 2000 m3 grus Opprusting av Tangenveien i 

samarbeid med sameiet. Opprusting av veien 

mot svartåsfjellet.

Nye bompengesatser -

OK

Bru i Øyan + bru ved Storhaugvollen 

Svartåsen må fundamenteres med 

sten (pri 1) Småbruer - diverse 

rekkverk (pri 2)

Vedlikehold skilt Åsen og  

Lia til Lonsjølia

Vedlikehold bru prioritert 

nr. 2

Vedlikehold bru prioritert nr. 3. 

Vedlikehold Svartåsbrua.

Befaring og 

utearbeide. 

Prioriteringsliste for 

vedlikehold av 

småbruer

Utarbeide plan for vedlikehold av 

skilt

Utarbeide plan for 

vedlikehold av 

skogsbilveger. 

Nye veiskilt er kommet og blir 

montert i juni 2017.

Vedlikehold skilt Nygjelten - Bratthøa 

og  om Berget

Gjeldalen til Gjera Svartåsen til Londalen
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Handlingsplan for hytter

Generelt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vedlikehold

Gjennomgang av alle 

lagets hytter og 

tilpasse handlingsplan 

ut i fra dette

Nye giroer til alle buene

Markedsføring

markedsføring

produktutvikling

Hytte

Koversjøen

Nye stoler. 

Kjøkkengulv.
Nye stoler. Vedlikehold naust.

Jakthytte Gjersjøen Male vindskier Male vindskier

Anneks Gjersjøen

Hytte Bjønntjønnan ny vedovn

Andersbua og vedskål, 

Bjønntjønnan. 

Andersbua: rive gulv 

og vegger. Flytte bua 

opp på land. Vurdere å 

bygge som krypinn.

Reparasjon vedskål

Søke om ny bu/naust, Anders-bua må 

kondemneres (utsatt). Vurdere 

Storgjeltbua - evt. kostnadsoverslag og 

søknad om off. midler. (utsatt)

Gulv og innvendig 

kledning revet.

Søknad om 

tiltak 

Andersbua. 

Plukke bua 

ned.

Gjenoppsetting 

av "ny" 

Andersbu.
Storgjeltbua Vurdere bua- evt.kostnadsoverslag og 

søknad om offentlige midler(utsatt).

Tiltak (utsatt). 

Forhandlinger om 

avtale.
Avtale OK

Bua plukkes 

ned for 

restaurering. Gjenoppsette 

bua.
Bratthøa

Utleid til 

sauhamnelaget  til 9.9 Utleid til sauhamnelaget  til 9.9

Utleid til 

sauhamnelaget  til 

9.9

Utleid til 

sauhamnelag

et  til 9.9

Utleid til 

sauhamnelag

et  til 9.9

Storbekkbua Ny ovn
Gamme 

Eventjønnloken ny bu/vedlikehold

Gamme, Midthøa ny bu/vedlikehold

Markusbua, Båvolbua 

og Freksbua.

Båvolbua

Deltagelse i hovedprosjekt Vingelen Turist

nettsider hos Visit Norway, trondelag.no roros.no og vingelen.no

presseoppslag i lokalpressen
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Handlingsplan for fisk

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fisktjønn

Koversjøen

Rødtjønn

Bjønntjønnan

Dokumentere at 

vannet er tomt for 

røye

Eventjønnloken

Dokumentere 

at vannet er 

fisketomt

Eventjønna Prøvefiske og 

utfisking
Utfisking

Utfisking forts. stenge 

gytebekk om det gis 

tillatelse

Videreføre deltagelse i Fishspot

Gratis fiskekort for ungdom under 20 år

Årlig ungdomsaktivittet

Sette ut fisk


