
 

 

Referat til årsmøte i Vingelen Utmarkslag
Tid:   Torsdag 10. april 2014 kl. 19.00 

Sted:   Bunåva, Vingelen

Tilstede: Øyvind Aas, Stian Nystuen, Erik Livoll, Øyvind Motrøen, Leif Vingelen, Jarle Nordskog, Jon Storhaug, 
Arne Haugli, Lars Buttingsrud, John Haakon Stensli, Arild Røhner, Jon Iver Jordet, Einar Hilmarsen, Knut Haug 
og Linda Merkesdal.

Kommentarer:
- Innkalling er ikke sendt ut til de som har veiandeler, men som ikke er medlemmer i utmarkslaget, dette må 
skjerpes inn til neste år.
- Feil i årstall i sakslistas punkt ni – budsjett og arbeidsplan 2013, dette rettes til budsjett og arbeidsplan for 
2014.
- Levert inn forslag til endring av saksliste for å synliggjøre at veien er egen avdeling.
- Styret trekker sitt forslag til saksliste og slutter seg til innkommet forslag.

Innkommet forslag til saksliste:
1 Godkjenning av fullmakter 
2 Godkjenning av innkalling og saksliste 
3 Valg av referent og møteleder 
4 Valg av to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen 
 
5 Årsmelding 2013
a) Hovedstyre, jaktutvalg, hytte- og fiskeutvalg
b) Veiutvalg
 
6 Regnskap for 2013
a) Hovedstyre, jaktutvalg, hytte- og fiskeutvalg
b) Veiutvalget
 
7 Disponering av årets overskudd
a) Årsresultat for jakt, hytter, fisk og hovedlag
b) Årsresultat for Veilaget
 
8 Administrative løsninger/Sekretærtjeneste
 
9 Budsjett og arbeidsplan for 2014
a) Hovedstyret og jaktutvalget
b) Veiutvalget
 
10 Valg av godtgjørelse til tillitsvalgte
a) Hovedstyre, jaktutvalg, revisorer og valgnemnd
b) Veiutvalg
c) Godtgjørelse
 
Vedtak:
Innkalling og innkommet forslag til saksliste godkjennes. Styret skal fra neste år kalle inn andelseierne i 
veilaget sammen med medlemmene i hovedlaget til årsmøter. Årsmøtet skal deles i to med en del som 
omfatter hovedlag og jaktutvalg og en del som omfatter veilaget.
 
 

Godkjenning av fullmakter

Ingen fullmakter.

1.

Godkjenning av innkalling og sakliste2.



 

 

3 Valg av referent og møteleder
Forslag: 
Linda Merkesdal som referent og Knut Haug som møteleder
Vedtak: 
Linda Merkesdal velges som referent og Knut Haug velges som møteleder
 
4 Valg av to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen
Forslag: 
Leif Vingelen og Øyvind Motrøen
 
Vedtak: 
Leif Vingelen og Øyvind Motrøen velges til å underskrive protokollen.
 
5 Årsmelding for 2013
a) Hovedlag, jaktutvalg og hytte- og fiskeutvalg.
 
Kommentarer 
- Kommentar til infoskriv 2013 – innkreving av veiavgift rette opp benevning: ,-  i veiavgift fordi det er snakk 
om vekttall ikke kroner.
- Utvalg og styrer bør ha rutine om å bekrefte mottatt henvendelse ved mottak av innspill og/eller klager.
- Jaktutvalget bør jobbe for bedre samarbeid mellom sauedrivere og jakt.  For eksempel sanke sau før i 
Svartåsen enn i Gjera siden harejakta starter tidligere der hvis mulig.
- Vurdere om avtalene i harejaktfeltene skal starte jakta 1. oktober i neste anbudsrunde for å unngå 
konflikter mellom hare og rypejegere.
 

Vedtak:

Styrets forslag til årsmelding for hovedlag, jaktutvalg og hytte og fiskeutvalg godkjennes.
 
b) Veiutvalget
Kommentarer:
- Veiutvalget oppfordres til å gjøre en vurdering om redusert pris på oblat nummer 2 i husstanden.
- Oppfordre alle som bruker veiene til å bruke hele veibredden for å forenkle veivedlikeholdet.
- Oppfordre alle til å respektere vårstengte veier, mye penger å spare på at veiene ikke brukes i bløte 
perioder.
 
Vedtak:

Styrets forslag til årsmelding for veiutvalg godkjennes.
 
6 Regnskap for 2013
a) Hovedlag og jaktutvalg
 
Kommentarer:
- Vanskelig å lese og forstå regnskapet. Forslag om at regnskapet neste år deles med hovedlaget og jakt på 
ett ark med posteringsnumre og merknader ved avvik. Deretter et eget ark for vei med posteringsnumre og 
merknader. 
- Styret må gjerne legge inn kolonner for både budsjett og regnskap for året før i tillegg til budsjett for 
kommende år til sammenligning.
 
 
b) Vei
Ingen kommentarer.
 
Vedtak samlet for pkt. a og b:
Regnskap for 2013 godkjennes. Styret bes legge inn posteringsnumre og merknader i regnskapet til neste år.



 

 

 
7 Disponering av årets overskudd
a) Årsresultat for jakt, hytter, fisk og hovedlag
Kommentar:
For å unngå dobbeltbeskatning må årsmøtet gi fullmakt til eventuelle små justeringer i ordlyden i vedtaket. 
 
Vedtak:
Årsresultatet for jakt, hytter, fisk og hovedlag viser et overskudd på kr. 365.667,15. Kr. 36 567,15 (10%) 
overføres Egenkapital, mens kr. 329.100 utbetales. Årsmøtet gir fullmakt til at ordlyden i vedtaket kan 
justeres ved behov i samarbeid med Vekstra for å unngå dobbeltbeskatning.
 
 
b) Årsresultat for veilaget
 
Vedtak:
Årsresultatet for veilaget på kr. 9. 312,14 overføres budsjett for drift av veier 2014.
 
 
 
8 Administrative løsninger / sekretærtjeneste
 
Vedtak: 

Årsmøtet slutter seg til anbefalingene om å fortsette med dagens ordning fremfor å ansette en person i en 
større stillingsandel. Styret må arbeide for å holde kostnadene på et akseptabelt nivå gjennom å finne mest 
mulig rasjonelle løsninger, herunder en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom tillitsvalgte og leverandør av 
tjenester. 

9 Budsjett og arbeidsplan for 2014
 
a) Hovedstyre og jaktutvalg
 
Vedtak: 
Styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for 2014 godkjennes.
 
b) Vei
Kommentarer:
- Veiutvalget initierer en opprusting av bygdas skogsveier, viktig med en helhetlig plan, finne form og 
finansieringsmuligheter, ønsker årsmøtets tilslutning til å jobbe videre med saken.
- Veiutvalget må se på brøyteordning mellom Trøomeggen og eggen. Per i dag brøytes denne gratis.
- Det er søkt om midler fra Naturskadefondet, og svar vil bli gitt i slutten av april. Siden dette per i dag ikke 
er avklart er det noe usikkerhet i budsjettet som bør tas forbehold om i vedtaket.
- Holde igjen innkreving av avgift fra medeierne til erstatningssaken er avklart slik at det kun blir en 
utsendelse av regninger.
 
Vedtak:
Budsjett og arbeidsplan godkjennes. Hvis Vingelen Utmarkslag ikke mottar midler fra naturskadefondet eller 
mottatt sum er lavere enn forutsatt, gis styret i Vingelen Utmarkslag fullmakt til å kreve inn max kr. 400.000 
fra medeierne i veiene. 



 

 

 

10 Valg og godtgjørelse til tillitsvalgte 
 
a) Hovedlag, jaktutvalg, revisorer, Valgnemnd
 
Vedtak:

Funksjon  Navn   Personlig vara    På valg
Leder   Jarle Nordskog  Ingrid Vingelsgaard   2016 
Styremedlem 1  Knut Haug  Nils P. Hagen    2015
 
Jaktutvalget:
Leder   Jon Iver Jordet  Ragnar Sollid    2016 (Gjenvalg)  
Styremedlem  Stian Nystuen  Helge Rønning    2015
Styremedlem  Elin Vangstrøen  Ranveig Oust Nordskog   2016
Styremedlem  Skjalg Urset Dalseng Hanne Nesteby    2016
Styremedlem   Erik Livoll  Trond Magne Aasheim   2015
 
 
Revisorer:
Revisor 1  Erling Aas-Eng  Lars Ivar Jordet    2016
Revisor 2  Ingunn Flaa  Mari Trøan    2015
 
Valgnemda:
Leder Anne Berit Nordvang (på valg 2015)
Åge Magnar Nytrøen (på valg 2016). 
Einar Hilmarsen (på valg 2017)
 
 
 
b) Veiutvalg
 
Vedtak:
Leder   Øyvind Motrøen  2015 Odd Rune Enget   2016  
Styremedlem  Ola Esten Nordistuen  Engebret Østerås   2015
Styremedlem   Grim Jardar Aasgård  Knut Persvingelen   2016
 
Rode Skihytta-Øian: Arve Trøan
 
 
c) Godtgjørelser

Vedtak: 

 
Valgkomiteen bes se på godtgjørelse for traktor med mann og vurdere om denne bør settes opp til neste 
årsmøte.
 

Leder: kr 3000,- ●

Øvrige utvalgsledere : kr 1500,-●

Heldagsmøter: kr 1000,-●

Kveldsmøter: kr 400,-●

Lagsarbeid: Kr 140,- pr time pr person●

Traktorarbeid med mann: kr 400,- pr time - ●


