
 

 

 
 
 

Referat fra konstituerende årsmøte i Vingelen Utmarkslag
 
Onsdag 23. november kl 19:30 På Bunåva, Vingelen
 
Tilstede: Lars Buttingsrud, Einar Hilmarsen, Jakob Trøan, Jon Iver Jordet, Jarle Nordskog, Grim Jardar 
Aasgård, Stig Nordstad, Harald Sørli, Olav Østvang, Knut Persvingelen, Grete Christensen, Toril Østvang, John 
Haakon Stensli, Jo Arild Haugen, Ola Esten Nordistuen, Skjalg Urset, Mari Trøan og Linda Merkesdal(ref)
 
 
Leder presiserte om fullmakt-regler og stemming ved valg, stemmer fortrinnsvis etter andel i laget.
 
Behandlede saker:
 

Vedtak: Lars Buttingsrud valgt.
 

Vedtak: Linda Merkesdal valgt.
 

Vedtak: Godkjent av fremmøtte medlemmer.
 

Vedtak: John Haakon Stensli og Mari Trøan valgt i tillegg til nyvalgt leder.
 

 
Kommentarer og innspill før formelt valg:
Funksjonstid fra 1.1.2012
Vanskelig å finne leder vurdere i forhold til videre driftsform.
Alle velges for 2 år 2012-2013. 
 
I vedtektene fremgår det ikke at lederne for fagutvalgene skal sitte i hovedstyret, vedtektene tolkes til at 
dette blir tilfelle. Bør gjøres en vedtektsendring på dette. Endringer i vedtektene krever enstemmighet de 
første 5 år. 
 
Vedtektene sier heller ingenting om lengden på valgperioden på varaer. Gås ut i fra at denne gjelder for to 
år. 
 
2 i jakt og vei på valg om 1 år
1 i fiskeutvalg på valg om 1 år
Ikke noe krav om skriftlig valg i vedtektene, innebærer at om en ønsker skriftlig valg blir det dette.
Skal det da stemmes i forhold til andeler eller 1 person 1 stemme.
 
Valgnemnd skal den velges eller fastsettes på årsmøtet. Liten diskusjon på hva som er riktig. Vedtektene er 
som de er foreløpig.
 
Valgnemda bør se på godtgjørelse til styret. Årsmøtet kan vedta dette.
 
 
 
 
 
 
 
 

Velge møteleder 1.

Velge protokollfører2.

Godkjenne fullmakter, innkalling og sakliste3.

Velge 2 personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen4.

Valg av tillitsvalgte i samsvar med vedtektenes paragraf 6 pkt 35.



 
 
Vedtak valg av tillitsverv:
 
 
Funksjon Kandidat Personlig vara
Møteleder Lars Buttingsrud  
Protokollfører Linda Merkesdal  
To til å underskrive protokollen Foreslås i møtet  
Leder Toril Østvang Ranveig Oust Nordskog
Styremedlem 1 Knut Haug Ragnar Sollid
Leder jaktutvalget og styremedlem 2 Jon Iver Jordet Einar Kroken
Leder fiskeutvalget og styremedlem 3 Åge Magnar Nytrøen Jo Gardar Storhaug
Leder for veiutvalget og styremedlem 4 Einar Hilmarsen Odd Rune Enget
Styremedlem jaktutvalget 1 Stian Nystuen Elin Vangstrøen
Styremedlem jaktutvalget 2 Jarle Nordskog Helge Rønning
Styremedlem jaktutvalget 3 Kjell Steinar Haugli Hanne Nesteby
Styremedlem jaktutvalget 4 Lars Ø. Aasen Trond Magne Aasheim
Styremedlem fiskeutvalget 1 Hallgeir Odden Ole Erik Engset
Styremedlem fiskeutvalget 2 Tor Håkon Aaseng Astrid Haug
Styremedlem vegutvalget 1 Øyvind Motrøen Engebret Østerås
Styremedlem vegutvalget 2 Ola Esten Nordistuen Knut Persvingelen
Revisor 1 Vekstra nordøst BA Tynset  
Revisor 2 -  
Valgnemnd leder Harald Sørli  
Valgnemnd medlem 2 Øyvind Jordet  
Valgnemnd medlem 3 Anne Berit Nordvang  
 
 
 
_______________________
Leder Vingelen Utmarkslag
 
 
 
_______________________
Mari Trøan
 
 
_______________________
John Haakon Stensli



 
 
 
Etter avsluttet formelt årsmøte og kaffepause ble det åpen diskusjon om flere ting. Forsøkt gjengitt i 
korte trekk og stikkorsform under:
 
 
Drift og tips fremover(v/Lars Buttingsrud):
Angående vedtektene: pgf 12-fordeling av veier punkt 2 avtaler særskilt bruk mot særskilt avgift- kontaktet 
leder i jordskifteretten, skrivefeil i forhold til henvisning avtale særskilt bruk mot særskilt avgift jfr pgf 12. 
punkt 7.
 
Pgf 4 må holdes justert. Skriftlig advarsel. Overdragelse i september, utbytte, hvem skal ha dette. Bruke 
31.12. som datofrist. Brev som sier hvordan du står oppført, har det skjedd noen endringer? Frist 31.12.
 
Veier: Fritidshus, dyrket mark, skog, setrer. Mange elementer som bestemmer antallet andeler. Årsmøtet i 
April skal legge frem et budsjett. 200 000 skal deles på andelseierne den gamle gårdsavgifta. Endringer vil 
skje hvert år. Nydyrkinger, seterdrift og melkeproduksjon, dette må utmarkslaget få besekjed om samme 
frist(31.12.). Vet du at du slutter med melk i 2012 må VU ha beskjed innen 31.12.
 
Laget må ha et konsekvent system slik at dette blir etterfulgt av medlemmene. 
 
De nye vedtektene krever at styret hele tiden er oppdatert på vedtektene.
 
Andeler-diskusjon av utregning av andeler, revidere dette, kan disse justeres opp?
 
Jakob-må ligge på den som foretar endringene. Totalarealet er fast, kan ikke justeres så lenge det ikke er 
område utenfor på grensa som meldes inn. Skatt og moms nå når det er eierlag, ikke BA. Hvordan skal laget 
forretningsmessig driftes i forhold til moms og skatt.
 
Innmeldt endring av mark må gås igjennom. Noen må justere opp endring av markbruk.
 
 
 Hvor stor del av overskuddet skal gå til utbytte.
 
 



 

Nåværende «Driftsplan for utmarka  i Vingelen» utløper i 2011
Etter at de formelle sakene er behandlet., inviteres det derfor til en dialog rundt hvilke temaer
som det vil være viktig / nødvendig å fokusere på ved en revisjon av planen; og hvordan prosessen bør 
organiseres.
Noen aktuelle temaer kan være, nevnt i stikkords form:
 
Revidering av plan.
Fakta etc.
 
a) Driften av Utmarkslaget

VU får et arbeidsgiveransvar. Driftsplanen bør ta stilling til dette. Lars:kjøpe tjenester. Sørge kontorplass, 
utstyr og materiell, deltidsstilling, fare for hyppig utskiftinger, sykemeldinger, permisjoner etc. 
 
Kjøpe tjenester-ViUt*/vekstra sitt ansvar.
 
Sameiet: Driftsplanen gjelder både sameiet og utmarkslaget. Forholdet mellom VU og sameiet må opp til 
vurdering i denne prosessen. Liten opprydning
 
Hyttene er ute av vedtektene, de står på sameiegrunn, hvem sitt ansvar er dette? Blir årsmøtesak.
 
Forvaltningen-nøyaktig arbeid i forhold til arealer tilhørende respektive lag. Hvem skal fastsette kvoter for 
for eksempel rype?
 
 

 
Timesats for veiutvalg og rodemenn både på mann og traktor. 
 
b) Vil Utmarkslagets formål slik det er definert i vedtektenes paragraf 3 gi behov for å revidere målsettinger i 
dagens driftsplan?
Ingen kommentarer.
 
 
c)Hare- og rypefelt skal ut på anbud i høst. Behov for endringer?
Skal ut på anbud før jul. Averteres. Behov og forslag til endringer må komme nå. Prøve å få så god pris som 
mulig. Bruke litt penger på annonsering og evt redaksjonell omtale.
 
Kortfelt-burde de vært bygdafelt/kortfelt
Dagens styrer tar ansvar for dette før jul.
 
Gjersjøhøgda-setter minstepris, får vi ikke denne blir det kortfelt.
 
Hytteutleie i forbindelse med rypejakta-leie ut felt med hytte.
 
 
Forholdet mellom anbudsfelt og kortfelt
 
Harefelt- anbudsrunde-samtidig. Endringer? Diskusjon på dette
 
 
d) Veiene; bør dagens klassifisering av vegnettet revideres?
Rødt blått og grønt i planen, bør disse revideres, grøfte veier som tradisjonelt har blitt brukt. Ta en 
gjennomgang. Definere om enkelte veier skal ”legges ned” eller rustes opp. 
 
Avsette et fond til større utgifter jfr paragraf…(sjekk)
0 grus til veier-innarbeide ei områdeplan i driftsplanen-grusforekomster i bygda.
Vei-fond økt innbetlaing de første årene + på 50 000 til busjett for å bygge opp en liten buffewr med tanke 

ansette egen daglig leder(deltid), eller kjøpe tjenesten (sekretær/regnskap)–

godtgjøring til tillitsvalgte, hva er godtgjøringen ment å omfatte?
Veiutvalget-ofte mye jobb mulig at denne bør godtgjøres ekstra. Hvilke oppgaver har den tillitsvalgte og 
hvilken godtgjøring som skal beregnes.

–



 
på selvfinansiering.
 
 
 
 
Salg av rein:
Salget som skjer til utenbygds, noe selv, noe gjennom ViUt. Kvote for ikke grunneiere? Eks %vis kvote av 
reinskalv.
 
Signaler fra markedet om at jakta ikke er eksklusiv nok, vurdere muligheter. 
 
Det gamle lagets verdier overføres til det nye laget. Har vi penger på bok, noe finnes. Overskuddet skytes inn 
i det nye laget.
 
Jakob-nytt utmarkslag-temamøter til driftsplana involvere alle eierne. 3-4 åpne møter med temaer til 
drøfting.
 
Skiløyper-revideringer av løypetraseer også inn i driftsplan.
 
 
Det nye styret ønskes lykke til!
 
 
Vedtektenes paragraf 3 sier at « Som grunnlag for forvaltningen skal det utarbeides utmarksplan
som skal være retningsgivende for styrets og utvalgenes arbeid». Det kan derfor være naturlig at nyvalgt 
styre, i samråd med Sameiestyret, legger fram forslag til driftsplan til årsmøte(ne) våren 2012.
 



 
 
 
 
Valg i “nye” Vingelen utmarkslag, konstituerende årsmøte november 2011. 
 
Valgnemndas forslag:
 
Funksjon Kandidat Personlig vara
Møteleder Lars Buttingsrud  
Protokollfører Knut Haug  
To til å underskrive protokollen Foreslås i møtet  
Leder Toril Østvang Ranveig Oust Nordskog
Styremedlem 1 Knut Haug Ragnar Sollid
Leder jaktutvalget og styremedlem 2 Jon Iver Jordet Stian Nystuen
Leder fiskeutvalget og styremedlem 3 Åge Magnar Nytrøen Jo Gardar Storhaug
Leder for veiutvalget og styremedlem 4 Einar Hilmarsen Odd Rune Enget
Styremedlem jaktutvalget 1 Einar Kroken Elin Vangstrøen
Styremedlem jaktutvalget 2 Jarle Nordskog Helge Rønning
Styremedlem jaktutvalget 3 Kjell Steinar Haugli Hanne Nesteby
Styremedlem jaktutvalget 4 Lars Ø. Aasen Trond Magne Aasheim
Styremedlem fiskeutvalget 1 Hallgeir Odden Ole Erik Engset
Styremedlem fiskeutvalget 2 Tor Håkon Aaseng Astrid Haug
Styremedlem vegutvalget 1 Øyvind Motrøen Engebret Østerås
Styremedlem vegutvalget 2 Ola Esten Nordistuen Knut Persvingelen
Revisor 1 Vekstra nordøst BA Tynset  
Revisor 2 -  
Valgnemnd leder Harald Sørli  
Valgnemnd medlem 2 Øyvind Jordet  
Valgnemnd medlem 3 Anne Berit Nordvang  
 
 
 
Valgnemnda har bestått av:

 

John Haakon Stensli (leder)●
Torill Storhaug Urset●
Olav Østvang●


