
ÅRSMØTE I VINGELEN UTMARKSLAG 14. april 2010
 
                              Fjellheim kl. 19.00
 
 
Sak 1     Godkjenning av innkalling.
 
Lars ønsket vel møtt, og forsamlingen telte 29 rettighetshavere medregnet de seks
styrerepresentantene.
Styrets sekretær, Torill Storhaug Urset, ble valgt til årsmøtets referent.
 
Enstemmig vedtak :  Innkallinga ble godkjent uten kommentarer.
 
Sak 2     Fullmakter
 
Enstemmig vedtak :  Stian Nystuen og Ragnar Solli stilte med fullmakter, og disse fikk begge
                                    årsmøtets godkjenning.
 
Sak 3     Godkjenning av dagsorden
 
Lars foreslo bytte av sak 10 og 11 på dagsorden, og deretter ga han ordet til 
kveldens møteleder, Leif Vingelen.
 
Enstemmig vedtak : Behandling av budsjettet kommer foran valget på saklista.
 
 
Sak 4     Valg av to til å skrive under protokollen
 
 Vedtak : Amund Hagen og Jarle Nordskog ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
Sak 5      Årsmelding for 2009
            
Lars kommenterte enkelte punkter i hovedlagets årsmelding, og til slutt i meldingen kommer leder 
med en oppfordring om at det for fremtiden vil være helt avgjørende at vi som utmarkseiere står 
sammen i ett utmarkslag.
Sitat : ”Det er forhåpentligvis innlysende for enhver grunneier, at skal man oppnå en optimal 
økonomisk avkastning på de jaktbare viltartene, så må utmarksressursen vår forvaltes i et fellesskap, 
slik ”Driftsplan for utmarka i Vingelen 2007-2011”, har klare målsettinger om”.
             
Jaktutvalgets leder, Harald Sørli orienterte om de mest aktuelle sakene i jaktutvalgets 
årsmelding.
Leder i veiutvalget, Arne Haugli, redegjorde for veiutvalgets årsmelding.
Espen Karlsen leste årsmeldinga fra hytte- og fiskeutvalget.



 
Enstemmig vedtak : Årsmelding for hovedlag og utvalg ble godkjent. 
 
 
Sak 6      Regnskap for 2009 
 
Lars kommenterte enkelte poster i regnskapet, og revisjonsrapporten ble opplest.
Regnskapet er revidert av Vekstra BA Tynset, og viser et overskudd på 127 890
før skatt. Rapporten gir uttrykk for at årsregnskapet gir et riktig bilde av lagets
økonomiske stilling og for resultatet av virksomheten i 2009.
 
Enstemmig vedtak :  Regnskapet for 2009 ble godkjent.
 
                
Sak 7      Disponering av årets overskudd
 
Resultatregnskapet for 2009 viser at laget har et udisponert overskudd på kr 86 458 
etter skatt. Styret foreslår at hele beløpet avsettes til næringsfondet, spesielt med tanke 
på egenkapital vedrørende bru over Lona (Langseterbrua), og muligheten for andelskjøp i Bunova 
SA.
                
Enstemmig vedtak :  Udisponert overskudd kr 86 458- tillegges næringsfondet.
 
 
Sak 8     Vedtektsendring, 2.gangs behandling
                     
Begrunnelsen for vedtektsendring fremgår av sak 7 i årsmøte 26.mars -09, er av skattemessig art og 
krever med bakgrunn i vedtektenes § 15 annen gangs behandling. Ved første gangs behandling på 
årsmøte -09, ble følgende ordlyd vedtatt:
 
”Budsjettert overskudd på lagets virksomhet fordeles med minst 60 % som arealleie til medlemmene 
etter andeler beregnet ut fra areal. Resterende overskudd disponeres fritt av årsmøtet til eventuelt 
ytterlige arealleie, fond eller andre formål. Ved underskudd skal lagets fond belastes, deretter 
fordeles underskuddet på medlemmene etter andeler”.
                
Enstemmig vedtak :   Ovenfor refererte ordlyd vedtas som ny § 10.
 
 
Sak 9     Regler og retningslinjer for forvaltning av elg, hjort, rådyr, 
              hare og skogsfugl. 
 
Bakgrunnen for denne saken er et utvalgsarbeid gjennomført vinteren 2009, 
og avrundet med et møte for alle rettighetshavere 3.03.10.
Det ble en del diskusjon om hvor mange grunneiere det skal være på et jjaktlag.
 Thor-Arne Rosten kom med skriftlig motforslag til andre strekpunkt i sak 9.2, 



og forslaget lød som følger: ”Det må være minimum 3 innenbygdsboende pr. jaktlag”.
 Dette forslaget fikk 8 stemmer og styrets forslag ble vedtatt med 21 stemmer.
 
 
 
Vedtak :   Det er et viktig hensyn å ta at retningslinjene blir oversiktlige og ikke for 
                 detaljerte. Det til enhver tid sittende styre/jaktutvalg må kunne ha en mulighet til
                å gjøre tilpasninger uten at det må være en årsmøtesak først.
 
                 9.1 Feltordning elg :  - Det etableres en feltinndeling som en ordning over 3 år.
                                                    - Bygda deles i to:  øst og vest.
                                                    - Tre felt på hver side med maks. to lag pr. felt.
                                                    - Rullering etter et år, slik at laga har vært på alle felt i løpet
                                                       av tre år.                                                    
 

                                                            når jaktlag etableres.

jaktlag.
 

                                                              avgjøres av jaktutvalget.               
 
                9.4  Gjestejegere (utenbygdsboende) betaler en årlig engangsavgift på kr 3 000 
                                                                       for jakt på hjortevilt. Forøvrig jakter de på
                                                                      samme økonomiske betingelser som grunneiere.
 

9.5   Hjort: Hjortejakta forvaltes av jaktutvalget på bakgrunn av tidligere praksis. 
                   

 
                9.6   Rådyr: Rådyrjakta forvaltes av jaktutvalget på bakgrunn av tidligere praksis.
 
 

9.7  Hare : Harejakta forvaltes av jaktutvalget på bakgrunn av tidligere praksis.
 

 
9.8  Skogsfugl : Jakt på skogsfugl skjer med oppstart 10. september og kan utøves 

                                          uten opphold. Lik ordning i hele bygda.
 
 
Sak 10     Valg og godtgjørelse til tillitsvalgte
 
Valgkomiteen har bestått av Erling Aas-Eng, Johanne Nordstad og Trond Magne Aasheim. 
Sistnevnte la fram komiteens forslag og det ble foretatt skriftlig valg på alle ledere, og disse ble valgt 
med overveldende flertall. Resten av valget ble godkjent med akklamasjon, og godtgjørelsen til 

Jaktlag og jakttider : -Rettighetshavere og innenbygdsboende skal  prioriteres 8.2

Det skal være minimum 2 grunneiere som jakter pr. -

Om det er opphold i jakta, og hvilken varighet et evt. opphold skal ha,8.3



tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt.
 
Hovedstyret
Leder                                Lars Buttingsrud                           2009, gjenvalg som leder 1 år
Styremedlem                    Knut Haug                                    2010, ny
Styremedlem                    Torill Storhaug Urset                    2009
 
1.vara                               Ragnar Sollid                                2009
2.vara                               Ranveig Oust Nordskog                2009                   
 
Jaktutvalget
Leder                                Harald Sørli                                   2010, gjenvalg, som leder 1 år
Medlem                            Ole Oskar Kleven                          2009
Medlem                            Jarle Nordskog                               2009
Medlem                            Jon T. Storhaug                              2009
Medlem                             Kjell Steinar Haugli                      2010, ny
1.vara                                Hanne Nesteby                              2009
2.vara                                Einar Hilmarsen                            2009
 
Hytte- og fiskeutvalget
Leder                                 Espen Karlsen                               2009
Medlem                             Åge Magnar Nytrøen                    2010, ny
Medlem                             Tor Håkon Aaseng                        2010, ny
 
1.vara                                Jo Gardar Storhaug                        2009
2.vara                                Ole Erik Engset                              2009
 
Veiutvalget
Leder                                Arne Haugli                                    2009, gjenvalg som leder 1 år
Medlem                            Jo Arild Haugen                              2010, gjenvalg
Medlem                            Ingmar Nesteby                               2010, gjenvalg
 
1.vara                                Odd Rune Enget                              2010, gjenvalg
2.vara                                Engebret Østerås                             2010, gjenvalg
 
Revisorer :                        Vekstra Tynset                                          Gjenvalg
 
 
Utsendinger til årsmøtet i Elgregionen :  Leder i Utmarkslaget
                                                                     Leder i Jaktutvalget
                                                           Jakob Trøan
                                                                     Ole Oskar Kleven
Møteleder årsmøte 2011 : Jakob Trøan
                                 Vara  : Ingrid Vingelsgaard
 
 



Valgkomite 2011: Trond Magne Aasheim, leder                        Vara : Bente Gulløien
                           Johanne S. Nordstad                                      Vara : Jakob Trøan   
                                Stig Brevad Lien                                            Vara : Atle Østvold
 
 
 
                                         
 
Godtgjørelse tillitsvalgte : Leder i hovedstyret             kr 10 000
                                             Leder i utvalgene                 kr   5 000
                                      Øvrige (unntatt varamedl.)  kr    1 000
 
 
Sak 11     Budsjett 2010, arbeidsplan og arealleie for 2010
 

 
Utenom de mer rutinemessige oppgavene for neste arbeidsår, kan nevnes:

 ∙   Avklare broprosjekt over Lona 

 ∙   Oppfølging av jordskiftesak, Skomakeråsen, med formål om å komme til
      minnelig ordning

 ∙ I samråd med Vekstra, fastsette rutiner for utbetaling av arealleie  

 ∙ Tilpasse lagets vedtekter til ny lov om samvirke. Bør sannsynligvis avventes til 
     jordskiftesaken er avsluttet
               
              11.2    Arealleie 2010    
                   
Laget bør etablere en ordning som innebærer at arealleie blir utbetalt på inneværende år og ikke i 
etterkant som det er praktisert i 2008 og 2009.
Det bør på hvert årsmøte gjøres et vedtak om hva arealleie skal være for inneværende år, og som 
utbetales for eksempel i nov./des. hvert år.
 

             
Budsjettet ble kommentert av lederne i hovedlag og utvalg. 
 
Enstemmige vedtak :  Årsmøtet ga sin tilslutning til arbeidsplan 2010.
                                      Arealleie for 2010 settes til 1,50 per daa. 
                                      Budsjettet ble vedtatt.
 
 
                                                                          Torill Storhaug Urset                                                                              
                                                                                     (referent)

Arbeidsplan 201010.1

Budsjett 2010   10.2



 
 
 
 
                     Amund Hagen                                         Jarle Nordskog


