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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINGELEN SAMEIE 2022 
 

Tid: Torsdag 21. april 2022 kl. 19.30, på Bunåva. 

 

SAKLISTE: 

1. Godkjenning av fullmakter 

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen  

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

4. Årsmelding for 2021 

5. Regnskap og balanse for 2021 

6. Flere reinsjegere på ett kort 

7. Aktivitetsplan og budsjett, fastsettelse av arealleie for 2022 

8. Valg 

9. Godtgjørelser 

 

Årsmøtepapirer sendes bare ut med e-post til de som er registrert med dette, men 

kan eventuelt fås på papir ved henvendelse til Hege Hovd, Rådhuset Vingelen. 

 

John Haakon Stensli 

styreleder 
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SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTE 2022 – VINGELEN SAMEIE 

 

Sak 4. ÅRSMELDING FOR VINGELEN SAMEIE 2021 

Styrets forslag til vedtak: Årsmelding for 2021 godkjennes. 

 

ÅRSMELDING FOR VINGELEN SAMEIE 2021 (Sameiet) 

 

Styret har i 2020 bestått av: John Haakon Stensli (leder), Ole Erik Engset, Torgeir Svae og Jakob Trøan, 
med Henning Jarle Lund som vara. Jakob er også leder av fiske- og hytteutvalget. 

Det er avholdt fire styremøter etter fjorårets årsmøte. På disse er det behandlet 37 saker. I tillegg har 
det vært avholdt to felles styremøter med utmarkslaget i forbindelse med revisjon av driftsplanen, 
videre engasjement av Rådhuset Vingelen og organisering av oppsynstjeneste. Ut over dette har 
styret brukt e-post for å avklare enkelte saker mellom styremøtene (vedtak er protokollført i 
påfølgende styremøte). Utmarkslaget har vært representert på styremøtene i Sameiet, det samme 
gjelder motsatt. Det har også vært jevnlig kontakt mellom Sameiet og Utmarkslaget i saker av felles 
interesse.  

Fiske- og hytteutvalget har i tillegg til Jakob Trøan hatt Helge Rønning og Ragnar Sollid som 
medlemmer. Utvalget har hatt kontakt pr. e-post og telefon. Det største prosjektet i 2021 har vært 
istandsetting av hytta ved Koversjøen, men vi har også brukt mye tid på tilstandsregistrering av løer 
og buer, og på tetting av Trøombua og bua på Midthøa.  

Av saker som er behandlet/diskutert ut over de som er omtalt ellers i årsmeldingen kan nevnes: 

• Gaver til Sjånn og Åge Magnar (sammen med Utmarkslaget) 

• Avtale med Østerdal Fuglehundklubb om treningsterreng, fornyelse 

• Scanning gamle hyttebøker 

 

Revidering av driftsplanen. Organisering av sekretærtjeneste. 

På grunn av koronasituasjonen og at spørsmålet om organisering av administrative tjenester ble 
utsatt i det ekstraordinære årsmøtet i 10.03.2021, ble driftsplanprosessen utsatt til høsten. 
Driftsplanen og ulike saker som det var naturlig å se i sammenheng med denne, ble behandlet i 
ekstraordinært årsmøte 14.12.2021.  
 
I forkant av det ekstraordinære årsmøte ble det gjennomført tre diskusjonsmøter for sameierne i 
sameiet og utmarkslaget – ett om utmarkslagets produkter, ett om sameiets produkter og ett om 
felles problemstillinger knyttet til organisering og administrasjon.  
 
Revideringen har ført til noen tekstlige endringer av planen, herunder noen justeringer av enkelte av 
hovedmålene. Det ble i det ekstraordinære årsmøtet også fattet vedtak som er omtalt videre i 
årsmeldingen under.    
 
En viktig diskusjon som har vært gjennomført de siste årene, er hvordan den administrative 
organiseringen skal være fremover. En anbefaling fra et utvalg nedsatt av Sameiet og Utmarkslaget i 
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fellesskap ble diskutert på felles ekstraordinært årsmøte 10.03.2021, og møtte der betydelig motbør. 
Etter dette ble det konstatert at det var betydelig motstand mot forslaget også i styrene, og det ble 
ut fra dette ikke jobbet videre med dette alternativet. Styrene har imidlertid vært enige i at arbeidet i 
større grad må profesjonaliseres (det vil si at ikke like mye bør baseres på dugnad), og la frem forslag 
i det ekstraordinære årsmøtet om en større grad av tjenestekjøp. Dette ble enstemmig godkjent av 
årsmøtet.  
 
Styrene har etter dette forhandlet og kommet frem til en avtale med Rådhuset Vingelen som 
innebærer at de får et større ansvar for å sikre kvalitet og kontinuitet i driften av de to lagene. Dette 
anses nødvendig blant annet for at man skal bli mindre avhengige av hvem som sitter i styrene til 
enhver tid, og sikre at ting ikke glipper på grunn av skifte av styremedlemmer. Rådhuset Vingelen vil 
etter dette får et større ansvar for at «ting blir gjort», enten av dem selv, Vekstra, styrene eller andre. 
Dette med utgangspunkt i årshjul og arbeidsplaner vedtatt av styrene.  
 

Organisering av oppsynstjeneste 

Sameiet og utmarkslaget, i samarbeid med Dalsbygda Jaktlag, lyste i fellesskap ut midlertidig 
engasjement, og ble enige om å engasjere Gjermund Urset og Jon Horten som oppsyn for 2021. 
Gjermund ble engasjert gjennom Rådhuset Vingelen og Jon Horten leverte tjenester gjennom sitt 
enkeltpersonsforetak. De utførte også oppsyn i Dalsbygda. Ordningen fungerte tilfredsstillende og 
ønskes videreført, men med en del forbedringspunkter som er tatt tak i før sesongen 2022. Vi ser 
blant annet at enkelte deler av oppsynsaktiviteten bør økes vesentlig. 

 

Oppsynsinstruksen ble sist revidert i 2020, denne er nå gjennomgått og det er gjort noen justeringer. 
I tillegg til den generelle oppsynsinstruksen er det nødvendig at styrer og utvalg gir oppsynet klarere 
bestillinger på forventninger til oppgaver som skal gjennomføres det enkelte år. 

 

Reinsforvaltning og reinsjakt  

Årsmøtet i Forollhogna ble også dette året avlyst pga. Covid-19, så forslag til kvoter og regnskap ble 
godkjent elektronisk .  

 
Kjevedata fra NINA og alle telledata er lagt inn i en simuleringsmodell som vi har tolket til at en 
vesentlig årsak til redusert produksjon og lavere kalvevekter er alderen på simlene. Avskytingsplanen 
er derfor endret til 60 % kalv, 15 % simle, 15 % småbukk og 10 % storbukk. Det ble også videreført 
tiltak for å spare de største kalvene. Dette var det mange av våre jegere som tok på alvor. 
 

Bestandsutviklingen er trolig noe lavere enn beregnet, og årets minimumstelling var ikke av de beste 
med opptalt 1249 dyr. Det ligger an til en kvotenedgang i 2022. 
 
I Vingelen fikk vi i 2021 tildelt en kvote på 73 dyr. 65 ble felt, noe som ga en fellingsprosent på 89 på 
tross av at det stort sett var nordavær hele jakta bortsett fra den siste uka. Dette skyldes gode, 
gjensidige overgangsavtaler med Kvikne, Budal og Soknedal, og intensiv jakt den siste uka. 

Det ekstraordinære årsmøte i desember vedtok å avsette 10 % av reinskvota til innenbygdsboende 
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(ikke-sameiere), inkludert ungdom. 

For Tolga kommune er Jakob Nordstad valgt inn i utvalget for Forollhogna med Jakob Trøan som 
personlig vara. 
 

Rypeforvaltning/rypejakt 

2021 ble et noe over middels produksjonsår for rypebestanden. Med en svært god stamfuglbestand 
ble det et meget godt rypeår. Tettheten av ryper i Ørvilldalen var noe høyere enn i 2020 og den nest 
høyeste siden takseringene startet i 2002. Vi valgte i 2021 å ikke taksere Busjødalsrabban/ 
Gjersjøhøgda, siden det er her vi har høyest tetthet av sau i takseringsperioden. Planen var å flytte 
takseringen til Svartåsfjellet/Bjønnåsfjellet, men styret har konkludert med at det er tilstrekkelig om 
Ørvilldalen og Vola blir taksert fremover. På Nonsvola/Gråvola er det betydelig mindre ryper enn i det 
meste av Vingelen ellers, men det ble under taksering registrert en tilfredsstillende kyllingproduksjon.  

Hovedtrekkene i reguleringene har vært videreført siden 2018. I korte trekk innebærer dette: 

• jaktstopp første elgjaktuka på Knausvola og Gråvola/Nonsvola; 

• jaktpakker i ukedagene for Nordre Gjersjøhøgda mens helgene er forbeholdt 
innenbygdsboende (i september); 

• eget bygdafelt på Grårabben første to ukene; og  

• felles kort med tynsetingene for Gråvola/Nonsvola.  

 

Kvotene ble i 2021 økt til det øverste nivået, og styret fant det ikke nødvendig å korte inn sesongen 
(varte ut februar). 
 
For innenbygdsboendes jakt på utleiefeltene i oktober ble ordningen med å informere 
innenbygdsboende med Messenger-/sms-melding om når feltleierne selv jaktet videreført. 
 
Det vises til statistikk for takseringer, felte fugl og jaktinnsats på hjemmesidene våre. 
 

På nyåret 2022 ble det gjennomført en auksjonsprosess for utleiefelta, gjennom bruk av en 
auksjonsmodul som Inatur har. Styret valgt å bruke en del penger på annonsering og bruk av 
auksjonsmodulen, og mener dette mer enn svarte seg. Vi fikk rekordsummer for rypefelta, noe som 
vil gi betydelig økte inntekter til både Sameiet og Utmarkslaget de neste 5 årene.  

Det ekstraordinære årsmøtet i desember vedtok en endring i prioritering av tilgang til lagenes 
produkter, ved at det ble innført en kategori for pakkesalg og salg prioritert av rettighetshaver. Dette 
vedtaket er ment å skulle fange opp både hytteeiere og andre med tilknytning til bygda/sameierne, 
og åpne for økt verdiskaping gjennom «pakkesalg». Styret har utarbeidet er prøveopplegg for 
rypejakta for 2022, som ble sendt alle sameiere med søknadsfrist 15.03. Prøveopplegget innebærer 
at første del av rypejakta deles i halvukesperioder, der en del sameiere har fått tildelt kort for 2 jegere 

i én slik periode. Sameiet vil selv lage jaktpakker knyttet til hyttene på Gjersjøen og Koversjøen. 
Prøveopplegget vil bli evaluert etter sesongen og om nødvendig justert for 2023. 
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Hytter  

Hytteutleia har økt på Koversjøen, er stabil på Bjønntjønnan og Gjersjøen og synkende på 
Bratthøvollen. 
 
Hytta ved Koversjøen er nå renovert; gulv, bjelkelag, pipe og ovn er skifta. Taket er tekt opp igjen, og 
sørveggen er kledd inn (vestveggen kles i 2022).  
 

Vi har, sammen med utmarkslagsstyret, tatt initiativ til et større restaureringsprosjekt for alle buene 
og løene i Vingelen.  Sameiet fikk tilskudd på kr 100 000,- fra prosjektet Villreinfjellet som verdiskaper. 
45 løer og buer er nå tilstandsregistrert og filma slik at det i løpet av våren 2022 vil bli søkt midler til 
istandsetting fra blant annet Kulturminnefondet. Mange er i såpass dårlig tilstand at det haster. 
 

Både Trøombua og bua på Midthøa er tetta. 
 
Enkelt vedlikehold er utført på hyttene, og mangler er supplert etter behov. Alle som leier hytte skal 
sende sjekkliste på SMS til oppsynet. Systemet med hyttenøkkel i kodebokser fungerer bra. 
 

Med så stor økning i utleia kreves det mer tilsyn, vedlikehold og kjøring av ved og annet 
forbruksmateriell. For vedkjøringa har vi inngått 5 års avtale med Vingelen Il, hvor sameiet har dekket 
scooterkjøp, og idrettslaget kjører ved som betaling. Her er det flere som gjør en stor innsats. 

 

Det ekstraordinære årsmøtet i desember vedtok at det skal investeres i solcelleanlegg på de hyttene 
som leies ut gjennom Inatur. Videre at hyttene ved Koversjøen, Bjønntjønnan og Gjersjøen gjøres 
bookbare også vinterstid, fra vinterferien.  

 

Fiske  

Det har vært en liten nedgang i fiskekortsalget i forhold til 2020. 

Det ble tynningsfisket i Eventjønna sommeren 2021, og det er fortsatt for mye fisk. Fisken hadde 
allerede gått på bekken når vi skulle stenge den 20.09. 

 

Bruk av Medlemsnett 

Medlemsnettet finner du på www.vingelen.no under menyen utmarkslag/sameie. Her finner du 
(fordelt på temakategorier) relevant informasjon for deg som grunneier, innenbygdsboende når det 
gjelder tilbud, årsmøtereferater, kontaktpersoner mm. Noe ligger åpent for alle, noe krever 
pålogging (alle sameiere kan få brukernavn og passord ved henvendelse til Rådhuset Vingelen). 
Styret vil gjerne ha innspill til hva som mangler eller forslag til hva mer som burde ligge ute av 
generell informasjon. 

 

Fordeling av midler til «gode formål i bygda» 

De kr 60.000,- som årsmøtet avsatte i 2021, ble fordelt slik: 

Fjellheim, utvendig maling 20.000 

Vingelen menighetsråd, maling og utbedring av råteskader Gammelskula 25.000 

Vingelen Bygdeboknemnd, trykksak og digital utgivelse – om stedsnavn i bygda 15.000  

http://www.vingelen.no/


6 

 

 
 

Økonomi 

Årsregnskapet for 2021 er oppgjort med et årsresultat på kr 215.759,-. Dette sammenlignet med 
budsjettert kr 69.653,-.  

Avvikene mot budsjett skyldes i hovedsak økt kortsalg for rypejakt og vesentlig lavere 
oppsynsaktivitet enn budsjettert. Dekningsbidraget er ca kr 314.000,- over budsjett. 

Driftskostnadene er på budsjett.  

Selskapet har per årsslutt ca kr 624.216 i netto omløpsmidler. Kr 700.000 i rettighetsleie for 2021 er 
utbetalt sameierne etter regnskapsavslutning. Sameiet har ingen gjeld ellers.    

 

Vingelen, 07.04.2022 

 

________________________   __________________________ 

John Haakon Stensli    Ole Erik Engset  

styreleder     styremedlem     
(sign.)      (sign.)      
 

________________________   ___________________________ 

Torgeir Svae     Jakob Trøan 
styremedlem     styremedlem 
(sign.)      (sign.) 
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Sak 5. REGNSKAP OG BALANSE FOR 2021  

Det vises til regnskap og balanse under. Noter med utfyllende kommentarer er å finne under 

resultatregnskapet. Arealleie er utbetalt etter regnskapet er avsluttet. 

Regnskapsåret 2021 ble gjort opp med et overskudd tilført egenkapitalen i selskapet på kr 215.759,-. 

Det ble i februar 2022 utbetalt rettighetsleie på kr 700.000 til rettighetshaverne.   

For året 2021 ble det gjennomført unormalt lite jaktoppsyn. Det forventes å øke fremover. Det er per 

tiden ingen ansatte i Sameiet.  

Se for øvrig kommentarer under årsmelding. 

Styrets forslag til vedtak: Regnskap og balanse for 2021 godkjennes.  

 

Resultatregnskap 

for 

Vingelen Sameie 

  
 

    
Nr. Kontonavn 2020 2021 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Noter 

Salgs- og driftsinntekt 
     

3000 Rensjakt -11 500,00 -14 600,00 0 0  
3001 Renskjøtt -55 260,00 -114 751,49 -100 000 -100 000 

 
3002 Bygdafelt rype -281 504,00 -340 864,00 -280 000 -341 000  
3003 Bortleide felt rype -1 420 473,00 -1 517 172,00 -1 420 000 -4 760 000 0 
3013 Fiskekort -44 928,80 -37 296,00 -45 000 -37 000  
3020 Ved og vask hytter -320,00 

   1 
3050 Utleie Gjersjøhytta -57 803,25 -52 745,27 -60 000 -53 000  
3051 Utleie Koversjøbua -48 330,86 -64 549,52 -50 000 -65 000 

 
3052 Utleie Bjønntjønnan -73 694,73 -67 817,04 -70 000 -68 000 

 
3053 Utleie Bratthøvollen -35 849,06 -15 283,04 -35 000 -15 000 

 
3054 Utleie åpne hytter -4 225,08 -8 656,01 -4 500 -9 000 

 
3400 Refusjon Forollhogna oppsyn -10 500,00 -14 880,00 -59 500 -59 500 

 
3401 Refusjon kostn. oppsyn -4 671,03 

   2 
3600 Utleie hundetreningsterreng -10 450,00 -11 600,00 0 -12 000  
3900 Andre driftsinntekter 

 
-370,00 

 

 

 
3990 Øreavrunding -0,52 -7,91 

   
Sum salgs- og driftsinntekt -2 059 510,33 -2 260 592,28 -2 124 000,00 -5 519 500,00 

 
Varekostnad. 

   

 

 
4001 Fiskeyngel 1 760,00 

 
1 760 1 760  

4300 Kjøp av jaktkort - rein 5 600,00 3 200,00 
   

4340 Bompenger 31 800,00 32 800,00 31 800 33 000  
4500 Provisjon Inatur hytteutleie 22 390,00 22 089,10 22 390 22 000  
4501 Provisjon Inatur rypejakt 33 977,00 40 340,00 33 977 40 000  
4502 Provisjon Inatur fiskekortsalg 6 063,70 4 787,20 6 064 5 000  
4510 Oppsynstjenester 20 147,60 50 123,20 291 000 100 000 3 
4511 Oppsyns- og fellingsavg.Forollhogna 31 080,00 55 880,00 0 56 000  
Sum varekostnad. 152 818,30 209 219,50 386 991,00 257 760,00 

 
Dekningsbidrag -1 906 692,03 -2 051 372,78 -1 737 009,00 -5 261 740,00 

 

 



8 

 

Lønnskostnad 
     

5001 Lønn vask, div. arbeid 5 000,00 42 325,00 12 500 10 000 4 
5002 Lønn oppsyn 14 940,00 

 
0 

 5 
5092 Feriepenger 1 867,50 9 720,85 1 563 0  
5330 Styrehonorar, fast 11 000,00 12 500,00 11 000 13 000  
5331 Møtegodtgjørelse 21 500,00 27 500,00 25 000 28 000  
5335 Arbeid utført av tillitsvalgte/sameiere 29 624,60 38 850,00 30 000 39 000  
5390 Trekkpliktig bilgodtgjørelse 352,45 438,84 352 0  
5400 Arbeidsgiveravgift 4 090,72 6 871,28 850 0  
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriep. 119,52 622,14 106 0  
5402 AGA, Redusert sats 3.termin 2020 -786,00 

  0  
5900 Gaver til ansatte 

 
2 275,00 

 2 000  
5920 Yrkesskadeforsikring 694,68 693,32 0 0  
5999 Lønn Koversjøen,balanseført  

 
-35 340,00 

   
Sum lønnskostnad 88 403,47 106 456,43 81 371,00 92 000,00 

 
Driftskostn. og avskrivninger 

     
6000 Avskrivning på hytter/buer 29 165,68 38 867,31 29 166 39 000 6 
6017 Avskrivning på inventar 

 
7 384,93 

 7 000  
6250 Bensin, dieselolje 

 
328,00 

 0  
6301 Leie fiskevann og areal 2 625,00 2 625,00 2 625 3 000  
6302 Rettighetsleie for jaktutnyttelse 600 000,00 699 994,36 700 000 2 700 000 7 
6320 Renovasjon, vann, avløp o l 

 
360,00 

 0  
6540 Inventar og utstyr 

 
5 636,80 10 000 6 000  

6550 Ved og div til hytter 46 371,60 82 113,96 50 000 82 000  
6600 Reparasjon og vedlikehold hytter/buer 4 800,00 

 
95 000 50 000 8 

6690 Vedlkehold vei Svartåsrabben/P-plass 27 287,89 
 

0 0  
6705 Regnskapshonorar 52 998,75 64 432,00 54 000 64 000  
6720 Sekretærtjenester 134 090,10 187 705,00 150 000 250 000  
6725 Honorar juridisk bistand 10 578,00 

  0  
6800 Kontorrekvisita, lisenser 390,00 2 263,94 500 2 000  
6860 Møte, kurs, oppdatering o l 2 237,50 3 661,50 5 000 4 000  
6940 Porto 788,80 3 060,60 1 000 3 000  
Sum driftskostn. og avskrivninger 911 333,32 1 098 433,40 1 097 291,00 3 210 000,00 

 
Annen driftskostnad 

     
7100 Bilgodtgjørelse 4 599,00 2 998,00 5 000 3 000  
7320 Annonser, reklame, salgskostn. 1 600,00 1 595,00 7 000 30 000 9 
7400 Nettside, turistinfo, drift 15 200,00 13 100,30 15 200 70 000 10 
7420 Veikostnader 93 000,00 93 000,00 93 000 93 000 11 
7430 Tilskudd lag og foreninger 60 000,00 60 000,00 60 000 100 000  
7500 Forsikringspremie 27 826,32 31 577,00 28 000 32 000  
7740 Øredifferanser ved avstemming 0,88 -11,52 

 0  
7770 Bank-, vipps- og kortgebyr 2 618,25 3 095,00 2 700 3 000  
7790 Annen kostnad 11 600,00 7 200,00 11 600 4 000 12 
7791 Viltstelltiltak 5 425,00 9 350,00 5 500 9 000  
7792 Andel Utmarkslaget og Tynset Vestre rypejakt 394 374,46 408 767,92 400 000 1 132 220  
Annen driftskostnad 616 243,91 630 671,70 628 000,00 1 476 220 

 
Driftskostnader 1 768 799,00 2 044 781,03 2 193 653,00 5 035 980 

 

       
8051 Renteinntekt bankinnskudd -480,45 -32,58 

   
8151 Rentekostnad banklån 3 784,08 

    
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 

 
84,71 

   
Årsresultat -287 407,70 -215 759,12 - 69 653,00 -483 520,00 13 
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Noter: R20 - regnskap 2020, R21 - regnskap 2021, B21 - budsjett 2021, B22 - budsjett 2022   
0 B22: Et betydelig inntektsløft som følge av nye avtaler om utleie av rypefelt.  

1 R20: Ekstraordinær fakturering i 2020. Ordinær postering post 5001   
2 R20: Refusjon ifm Stein Kaasin, ikke aktuelt lengre    

3 
B21: Må ses i sammenheng med post 6720 og uavklart løsning for sekretær-/oppsynstjenester. B22: forventer et betydelig større 
oppsynsinnsats i årene fremover for å forsvare inntektene fra rype 

4 R21: Ses i sammenheng med post 5999, da lønn utbetalt ifm. Koversjøen kommer på denne kontoen  

5 R20/21: Ikke aktuelt fra 2021, da det er innleid tjeneste ført konto 4510   
6 R21: Økte avskrivinger pga. nyrenovering hytte Koversjøen    
7 R21: Utbet. I feb-22     
8 B/R21: Koversjøen. Bør ikke postere på denne måten - bør føres i balansen slik at vi bare får økt avskriving i res.regnskap 

9 B22: Kommentar: Annonse + fastbeløp Inatur rypejakt, tot. 150 000, delt på 5 år   
10 R21: 

Spleiselag nettsider, 7.500 
Fishspot presentasjonsside 4.000 
Inatur nettside, hytter, 1.600 

B22: 
Tillegg for 
oppgradering 
nettsider, tilsvarende 
kostnad 
Utmarkslaget 

   
11 B22: Vedtas på årsmøte i Veisameiet /Utmarkslaget 

   
12 

R21: 
Inatur, nettside rype og fiske 2x1.600 (burde vært på post 7400) 
Analyse rypetaksering 4.000   

13 Som en del av en 5-årig investeringsplan er det foreslått å sette av 500.000 til opprusting av hyttene for 2022 
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Balanse     

for     
Vingelen Sameie 

 

 

     

  
 

  
Nr. Kontonavn 2020 2021 Kommentarer 

EIENDELER 
    

1100 Bu Eventjønnloken 146 414,94 140 558,34 
 

1101 Hytter i fjellet 74 422,68 71 445,77 
 

1102 Midthøbua, bygg 2015 146 897,49 141 021,59 
 

1103 Storgjeltbua, bygg 2018 332 241,11 318 951,47 
 

1104 Koversjøen, 2021 
 

260 838,23 
 

1250 Inventar 
 

29 539,73 
 

1350 Andeler Bunåva SA 5 000,00 5 000,00 
 

1351 Andeler Samvirket Fishspot 1 000,00 1 000,00 
 

Anleggsmidler 705 976,22 968 355,13 
 

1500 Kundefordringer 24 288,75 69 706,25 
 

1570 Andre kortsiktige fordringer 227,97 0,00 
 

1640 Oppgjørskonto - MVA 116 220,85 87 094 
 

1743 Forskuddsbetalt forsikring 9 897,00 11 186,68 
 

1760 Påløpt inntekt 0,00 14 912,50 
 

1920 1885.15.82130 1 707 687,65 1 896 385,67 
 

1930 1885.11.05154 19 832,57 19 862,32 
 

1950 Skattetrekkskonto 12 592,00 30 888,00 
 

Omløpsmidler 1 890 746,79 2 130 035,37 
 

Eiendeler 
 

2 596 723,01 3 098 390,50 
 

     
EGENKAPITAL OG GJELD 

   
2020 Deltakers innskutte 

egenkapital 
-147 437,27 -223 864,27 

 
Innskutt egenkapital -147 437,27 -223 864,27 

 
2050 Deltakers opptjente 

egenkapital 
-1 229 374,65 -1 368 706,77 

 
Opptjent egenkapital -1 229 374,65 -1 368 706,77 

 
Total egenkapital -1 376 811,92 -1 592 571,04 

 

     
2400 Leverandørgjeld -602 624,50 -661 702,00 

 
2600 Forskuddstrekk -12 476,00 -26 703,00 

 
2770 Skyldig/betalt 

arbeidsgiveravgift 
-2 823,49 -5 452,39 

 
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -119,51 -622,13 

 
2940 Skyldige feriepenger -1 867,59 -9 720,94 

 
2960 Påløpt kostnad -600 000,00 -701 619,00 Posten består i hovedsak av arealleie utbet. feb-22 
2965 Forskuddsbetalt inntekt 

 

-100 000,00 tilskudd tilstandsvurdering buer og løer, inntektsføres 
i 2022 

Kortsiktig gjeld -1 219 911,09 -1 505 819,46 
 

Total gjeld 
 

-1 219 911,09 -1 505 819,46 
 

Egenkapital og gjeld -2 596 723,01 -3 098 390,50 
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Sak 6. Flere reinsjegere på ett kort 

Styret foreslår at det åpnes for at det kan oppføres flere reinsjegere på samme kortet. Vi ser særlig to 

fordeler med en slik ordning: 

- Det blir mer attraktivt om to jegere kan komme og jakte sammen - i praksis gå med børse hver sin 

dag. Man får da dratt på jakt sammen og delt opplevelsen med dette, man får hjelp til å bære osv. 

- Vi slipper å endre like ofte på et kort når det skal overdras - en "reservejeger" kan føres opp med 

en gang. 

Dette er vanlig praksis andre steder. På statsallmenningene på Kvikne har de lag med inntil 3 

medlemmer. De private på Kvikne skriver så mange navn de vil på kort og kontrakt. Villreinutvalget 

har 2 navn på kortet fra i år. Budalen åpner for inntil 3 stk. fra i år. Dalsbygda har hatt flere på kortet 

lenge. 

 

Styrets forslag til vedtak: Det kan føres opp inntil 3 jegere på samme kortet. Hver av jegerne må 

oppfylle de kravene vi setter for reinsjegere i Vingelen. 

 

Sak 7. Aktivitetsplan og budsjett, fastsettelse av rettighetsleie for 

2022. 

Det vises til årshjul og handlingsplaner under, samt budsjett som står som høyre kolonne sammen 

med resultatregnskapet (sak 5), med tilhørende merknader. 

Styret foreslår å øke posten for sekretærtjenester betydelig. Vi viser her til det som er beskrevet i 

årsmeldingen og til vedtak på ekstraordinært årsmøte i desember.  

Også for oppsynstjenester er det budsjettert med en betydelig økt kostnad sammenliknet med de 

foregående årene. Det som her er benevnt oppsyn, gjelder også hyttetilsyn mv. Styret vil her vise til 

årsmeldingen, der det er påpekt at det ikke er bærekraftig å drive videre med det nivået vi har hatt 

de to siste årene. 

Tilskudd til lag og foreninger foreslås økt fra kr. 60.000 til 100.000. Den gode økonomien vi nå får i 

årene fremover, og mange gode formål i bygda som kan trenge litt penger, forsvarer en slik økning. 

Vi har fått forslag om å øke enda mer enn dette, men styrets erfaring er at det ikke alltid fremstår 

som at potten er vesentlig for liten til formål det er naturlig å støtte. Enkelte tiltak kan naturlig 

finansieres på annen måte, andre er kanskje for dårlig planlagt og bør kanskje komme tilbake med en 

søknad senere. Vi vil imidlertid bemerke at det ikke er noe i veien for å øke potten neste år (eller 

senere) om dette synes formålstjenlig.  

Rypefelta leies fra 2022 ut for betydelig høyere summer enn tidligere. Styret mener rettighetsleia 

(tidligere benevnt arealleie) økes i takt med dette.  



12 

 

Budsjettet viser et årsresultat på kr 483.520,- dersom det betales kr 2.700.000,-  i rettighetsleie. 

Utgangspunktet for tilbakeholdt overskudd er et ønske om å investere kr 500.000 i forefallent 

vedlikehold og oppgradering av hyttene sameiet eier. Dette som en del av en investeringsplan slik 

det delvis framgår av handlingsplanen for hytter (se under). Styret mener dette er en investering som 

vil komme sameierne til gode i form av økt inntjening fra hytteutleie, økt verdi på jaktressursene i 

tiden fremover og bedret standard for alle som ønsker å benytte seg av hyttetilbudet.  

Kostnader og inntekter for øvrig er på linje med tidligere år.  

Styrets forslag til vedtak: Fremlagt årshjul og handlingsplaner med tilhørende budsjett vedtas som 

retningsgivende for arbeidet i styre og utvalg i 2022.  

Det utbetales kr. 2.700.000.- i rettighetsleie. Dette utbetales i løpet av august, forutsatt at all leie for 

rypefelta er innbetalt. 
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ÅRSHJUL_revidert_070422 

Mnd Styret i utmarkslaget Sameiestyret Rådhuset Vingelen Vekstra 

Jan Sammen med Vekstra og 
sameiestyret gjennomgang 
av innmeldte 
andelsendringer og 
eiendomsoverdragelser. 
Bestemme dato for 
årsmøte. 

Vurdere jaktregler, kvoter og priser 
for kommende sesong. Saker årsmøte 
Forollhogna. Sammen med Vekstra og 
styret i VU gjennomgang av innmeldte 
andelsendringer og 
eiendomsoverdragelser. Bestemme 
dato for årsmøte. 

Hjemmesiden oppdateres. Rådyrstatistikk leveres til kommunen 
1.1. hvert år. Gå igjennom og oppdatere Inatur. Kontakte 
valgkomite.  

Sende ut skjema for andels-
endringer og eiendoms-
overdragelse. Gjennomgang av 
dette med lederne, samt 
oppdatere medlemsregistre. 
Avregne rypeinntekter Vola for 
Tynset Vestre Grunneierlag.  

Feb Revidere handlingsplan for 
administrasjon og 
utarbeide budsjett. 
Årsmøtepapirer + skjema 
for eiendomsendringer. 

Revidere handlingsplan for 
administrasjon og utarbeide budsjett. 

Minne begge styrer på at evt justering av priser (jakt, hytter) må 
tas opp, gjeldende fra neste år. Henge opp plakat + send epost 
frist reinssøknad. Minne medlemmer på at saker til årsmøte har 
frist 1. mars. Avtale m/oppsyn låsing av hytter + ny kode før 
vinterferie.   

  

Mar   Årsmøtepapirer. Årsmøte (evt. i april). 
Foreløpig fordeling av reinsjakt (når 
det er grunnlag for det). 

Søknadsfrist reinsjakt 1. mars. Føre jaktstatistikk. Forberede og 
sende ut sakspapirer årsmøter. Bestille vegoblater.  
Økonomirapporter. 

Ferdigstille årsoppgjør,  
deltageroppgaver.  

Apr Årsmøte (Årsmøte). Infoskriv. Formidle 
årsmøtevedtak til de som trenger det. 
Oppslag Bua, søknad midler lag og 
foreninger, frist medio mai. 

Trekking av rypejakt i dialog med Inatur. Minne styrene på 
infoskriv. Legge inn info Inatur når veiene stenges, ta bort når de 
åpner igjen (under hovedinfo). Legg inn nye styrer på nettsida. 
Salg av reinsjakt. 

  

Mai Første styremøte etter 
årsmøte. Det nye styret og 
utvalgene går i fellesskap 
gjennom vedtekter og 
årshjul. 

Sende ut veiregninger i 
samarbeid med Vekstra. 

Første styremøte etter årsmøte. 
Konstituering. Særskilt gjennomgang 
for nye tillitsvalgte.  Opplegg for 
rypejakta kommende sesong (etter 
årsmøtevedtak). Endelig fordeling 
reinsjakt.  

Tidlig mai: Ordne avtale/aktivitetsliste oppsyn. Årsmøtereferater 
m/saksdokumenter sendes Vekstra, medlemmer og legges ut på 
medlemsnett. Infoskriv til sameiere og info om tilbud til bygda for 
øvrig. Infomail til leiefelt rype og hare, etterspørre ønsket antall 
oblater (rype). Legge ut høstens jaktkort på Inatur - salgsstart i 
juni. Salg av reinskort. Legg ut rypekort etter 1. okt m/salgstart 
etter 20. aug. Avtale rypetaksering (hvis nødvendig). 

Søke fritak båndtvang rypetaksering (hvis nødvendig). 

Innrapportering til offentlige 
registre på endringer i eierforhold 
og styrer. Referater skal sendes til 
Brønnøysund.  
Utbetaling av rettighetsleie for 
foregående år (utmarkslaget). 
Sende ut veiregninger. 
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Mnd Styret i utmarkslaget Sameiestyret Rådhuset Vingelen Vekstra 

Juni Innhenting av  tidsreg. fra 
tillitsvalgte 

 Minne vaskere på hyttevask, innen 15. juni! (Starte 
booking enda tidligere hvis forsvarlig). Møte med oppsyn 
i forkant av hyttesesongen. Økonomirapporter. 

Fakturere rypejakt leiefelt (betalingsfrist 
1.7). Konsumprisjustering annethvert år, 
neste gang i 2023. 

Juli          

Aug   Fastsette rypekvoter etter taksering. 
Dele ut reinskort. Oppfølging reinsjakt. 

Dele ut reinskort. Legge ut rypetakseringsrapport digitalt. 
Info til jegerne om takseringsresultater og evt kvoter på 
rypejakta. Epost til feltleiere om veioblater (hentes etter 
avtale), minne om jegerlister (frist 1.9). 

Fakturere harejakt leiefelt (betalingsfrist 
1.9). Konsumprisjustering annethvert år, 
neste gang i 2023. Utbetaling av 
rettighetsleie for inneværende år 
(sameiet) 

Sep   Oppfølging reinsjakt. Oversikt over småviltjegere (leiefelt) sendes oppsyn og 
jaktutvalgsleder (hare) før jaktstart. Vinteroblater 
bestilles. Økonomirapporter. 

 

Okt     Hytter: Legg inn ny kode i automatisk svar til de som 
bestiller via Inatur. 

Fakturere reinsjakt 

Nov Oppsummering/ evaluering 
av året i forhold til 
handlingsplan. Faktura 
SNO? 

Oppsummering/ evaluering av året i 
forhold til handlingsplan. Gjennomgang 
av priser for jakt for kommende 2-3 år. 
Forberede anbudsprosess rypefelt (hvert 
5. år) 

Årsevaluering med styrer + evt oppsyn. Stenge hytter for 
bestilling 2 år fram i tid (unntatt påske og sommer), holde 
av for sauesanking, rypejegere (pakker, leiefelt etc), gi 
beskjed om ny kode til de som bestilte før ny kode ble 
lagt inn. Oppgi antall utdelte oblater til Vekstra.  

Fakturere Forollhogna for 
oppsynskostnader   

Des Igangsette prosessen med 
Vekstra for å sende ut 
skjema for endringer i 
eierforhold. Frist settes til 
15.01. 

 

Prisjusteringer. Legge inn aktiviteter for neste år i 
timesystem. Årsrapport i timesystem. Legge inn fiskekort 
for nytt år fra 01.01 i Inatur. Innhenting av tids- og 
møteregistrering fra tillitsvalgte, videreformidles til 
Vekstra. Årsrapport økonomi. 

Sende ut regninger på elg- og hjortejakt. 
Viderefakturering av timer viltnemd, elg - 
og veioppsyn. 

 



15 

 

Mnd Jaktutvalget Veiutvalget Fiske- og hytteutvalget Oppsynet 

Jan Vurdere jaktregler, kvoter og 
priser for kommende sesong. 

Samarbeidsmøte med veilagene i Tynset Revidere handlingsplan og 
utarbeide budsjett 

  

Feb Forslag til arbeidsplan og 
budsjett. Møte med 
sekretariatet om jaktåret. 

Revidere handlingsplan og utarbeide 
budsjett 

Gå over alle hytter og buer, og 
lage en vedlikeholdsplan 

Låse og sjekke hytter før vinterferie (Bjønntjønnan, 
Koversjøen, Gjersjøen). Endre til ny kode i kodeboks. 

Jaktoppsyn (rype) 

April   

 

  Oppslag sommersesong bomtavler.  

Jun Ferdigstille revidering av 
jaktregler og jegerkontrakter. 

Vedlikehold   Låse hytte Bratthøvollen før sommersesongen, endre 
kode. Ha ut båter Koversjøen og Bjønntjønnan.  

Jul   Vedlikehold 

  

Løpende tilsyn, oppfølging av sjekklister. 

Fiskeoppsyn 

Aug Møte med elgjaktlagene. Dialog 
med oppsynet.  

Vedlikehold Tynningsfiske i Eventjønna Løpende tilsyn, oppfølging av sjekklister. 

Fiskeoppsyn, jaktoppsyn 

Sep 

 

Vedlikehold. Prioriteringsmøte med 
rodemenn for neste sommer 

Stenging av gytebekk Eventjønna Tømme utedoer ved alle hytter. 

Jaktoppsyn 

Okt   Anbud brøyting   Ta opp båter, låse opp hytter innen ca 1.11, avh. av 
utleie. 

Jaktoppsyn 

Nov Oppsummering/ evaluering av 
året i forhold til handlingsplan. 

Oppsummering/ evaluering av året i 
forhold til handlingsplan.  
Fakturere grussalg.  

Oppsummering/ evaluering av 
året i forh. til handlingsplan. 

Oppslag vintersesong bomtavler. 

Jaktoppsyn 

Des Rapportere felt vilt til 
viltmyndighetene. 

Innhenting av tidsregistrering fra 
tillitsvalgte + utført arbeid 

  Oppsynsrapport innen 31.12. 
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Handlingsplan for administrasjonen i Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Intern kommunikasjon 
og dokumentflyt 

Vurdere å legge 
årsmøtepapirer 
tilgjengelig på 
hjemmesiden. 
Sende henvisning 
på epost. Fortsette 
digitalisering og 
tilgjengeliggjøring. 

Tilby tilgang til 
Medlemsnett for 
de som ønsker det. 
Fortsette 
digitalisering og 
tilgjengeliggjøring 

Fortsette digitalisering 
og tilgjengeliggjøring 

Fortsette 
digitalisering og 
tilgjengeliggjøring     

  

Effektivisere og bedre 
organisering og drift 
av lagene 

Evaluere 
ordningen med 
endret 
organisering 
implementert på 
årsmøtet 2019. 
Revidere 
oppsynsinstruks 
(påbegynt) 

Utrede alternative 
løsninger for 
administrasjon/ 
oppsyn/sekretariat. 
Utarbeide instruks 
for valgkomiteen 

Vedta endringer for på 
ekstraordinært årsmøte 
til høsten. Styret 
iverksetter vedtatte 
tiltak. Utarbeide 
instruks for styre og 
utvalg 

Utarbeide instruks 
for styre og utvalg. 

Revidere 
oppsynsinstruks 

Avstemmings-
prosedyrer ved 
felles årsmøter      

  

Driftsplan   Revidere driftsplan i 
løpet av 2021. 

Ferdigstille 
driftsplan med 
vedlegg, 
tilgjengeliggjøre 
dette   

  

Økonomi   

    

  

Hjemmesidene    Oppgradering   
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Handlingsplan for hytter 

Generelt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Markedsføring         

Produktutvikling         

Bu- og løeprosjektet    Restaurering i hht. plan  

Hytte/bu         

Koversjøen 

 (Skifte 
bunnstokk 
naust - blir 
vurdert i løe-
/bu-prosjektet) 

Jekke opp hytta, 
skifte gulvbjelker 
og gulv. Tette 
sprekker mot sør. 
Ny ovn. 

Solcelleanlegg Utedass 
ved 
parkering 
Londals-
vollan 

   

Jakthytte Gjersjøen 

   Ny ovn og 
solcelleanlegg. 
Skifte vindskier 

    

Anneks Gjersjøen         

Hytte Bjønntjønnan 

Kle nord-, øst- og 
vestvegg. 
Ny båt 

Kle inn 
sørveggen 

Rive Andersbua Solcelleanlegg Rive 
Andersbua 

   

Storgjeltbua Gjenoppsette 
bua og innrede.  

       

Bratthøa Sjekke 
nordveggen 

 Skifte kledning 
nordveggen, tette 
med 
vindtettingsduk. 

Skifte kledning 
nordveggen, tette 
m/vindtettingsduk. 
Solcelleanlegg 

    

Storbekkbua         

Gamme E.loken         

Gamme, Midthøa         

Markusbua, Båvolbua 
og Freksbua 

        

Båvolbua Ny ovn        
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Handlingsplan for fisk 

Videreføre deltagelse i Fishspot         

Gratis fiskekort for ungdom under 20 år         

Årlig ungdomsaktivitet i samarbeid m 4H og/eller skola   

 

Vann 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Fisktjønn  Sette ut fisk  Sette ut fisk     

Koversjøen         

Rødtjønn         

Bjønntjønnan            

Eventjønnloken           

Eventjønna Gytebekker 

stengt 

(høst), 

prøvefiske 

og 

tynningsfiske 
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Sak 8. Valg 

Valgkomiteen, som har vært felles for sameiet og utmarkslaget, har bestått av Anders Nordstad, 

Lotte Iversen og Trond Magne Aasheim. Valgkomiteen har følgende innstilling til årsmøtet: 

 

Funksjon Navn Valgt inn første 
gang 

På valg Innstilling 

Hovedstyret John Haakon Stensli 
Torgeir Svae 
Ole Erik Engset 

2010 
2018 
2016 

2022 
2022 
2023 

Henning Jarle Lund 
Audun Urset 

Varamedlem 
hovedstyret 

Henning Jarle Lund 2020 2022 Helge Granli  
(ikke grunneier) 

Fiske- og 
hytteutvalget 

Jakob Trøan 
Helge Rønning 
Ragnar Sollid 

2013 
2021 
2020 

2023 
2023 
2022 

 
 
Gjenvalg 

Leder 
hovedstyret 

John Haakon Stensli  2022 Henning Jarle Lund 

Leder fiske- og 
hytteutvalget, og 
medlem i 
hovedstyret 

Jakob Trøan  2022 Gjenvalg 

Valgnemd Anders Nordstad, leder 
Lotte Iversen 
Trond Magne Aasheim 

2019 
2020 

2021 

2022 
2023 

2024 

Stig Brevad Lien 
Leder 

Møteleder 
årsmøte 2022 

Utpekes av valgkomiteen 
1 mnd før årsmøtet 

  Leif Vingelen 

Utsendinger til 
årsmøte 
Forollhogna 2023 

 
  Amund Fjerdingsgjelten 

Erik Livoll 

Øistein Aasen 

 
Når det gjelder utsending til årsmøte Forollhogna 2022, ble Stein Kaasin valgt i fjor, men har sagt fra 
seg plassen. Ove Tobro har sagt seg villig til å stille. (Årsmøtet Forollhogna 2022 avholdes i Vingelen 
25. april).  
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Sak 9. Godtgjørelser 

Godtgjørelsene var i 2021: 
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år 
• Styremedlemmer: kr 2 500,- pr. år 
• Heldagsmøter: kr 1 500,- 
• Kveldsmøter: kr 500,- 
• Annet arbeid: kr 300,- pr. time 
• Traktor med fører: kr 600,- pr. time 
Styrene har fullmakt til å sette priser innleie av ATV og skuter. 
 
Forslag til godtgjørelser: 
Valgkomiteen foreslår å øke godtgjørelse til Utvalgsledere til 4000,- pr. år. 
For Vingelen sameie gjelder dette leder i fiske- og hytteutvalg. 
Øvrige godtgjørelser foreslås beholdt på samme nivå som vedtatt i 2021. 

 

 

VEDLEGG: Sluttrapport tilstandsregistrering av buer og løer i Vingelen 


