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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 22. NOVEMBER 2017 

Sted: Aashaugen  Kl. 19.30 – 22.00 

Tilstede hele møtet: John Haakon Stensli, Trond Magne Aasheim, Jakob Trøan. 

Lars Ivar Jordet hadde meldt forfall, og Torgeir Svae var innkalt som vara. Torgeir 

deltok fra sak 2017/50 (var forhindret fra å komme før). 

 Jakob Nordstad fra Magnillsjøan deltok på sak 2017/52 (ble behandlet først) 

 

 

2017/47.  Referatsaker og oppgaver/saker for oppfølging 

 

Fakturering rein. Rein som er solgt av sameiet (ikke fakturert av sameiere) har ikke blitt 

fakturert. Dette er en glipp fra Rådhuset Vingelen. Jakob har tatt tak i dette nå, og fakturaer er 

sendt.  

 

Hyttene på Inatur. Hyttene kom ikke ut på Inatur i 2017, slik styret hadde ønsket. Linda har 

informert om at det tas sikte på å få dette på plass til årsskiftet. 

 

Andersbua. Utforming av ny bu/naust er endret noe for å få mindre «hyttepreg». NP-styret 

skal behandle saken i desember, deretter blir det behandling i kommunen. 

 

Møte Forollhogna i regi av NP-styret. Kolliderer delvis med driftsplanmøtet vårt. Også 

vanskelig å finne tid på dagtid. Forhåpentligvis kan Jarle stille på noe og representere 

Vingelen. 

 

Grensemerking. Er fullført for i år. Har gått med 12 dager. John Haakon har deltatt på alle. 

Noen grunneiere har deltatt, men ikke mange. Har ikke vært noen uenighet. For to områder 

ble det større avvik etter først utsendte kart – areal som tilhører Storgjelten (gnr.17 bnr.14) på 

Kletten og justeringer på Fremre Svartåsrabben (mer snaufjellsareal som var sameiegrunn).  

 

Se også sak 17/57 - saker/oppgaver for oppfølging. 

 

 

2017/48.  Godkjenning av referat møte 03.10 og underskriving referat fra møte 31.5. 

  Rutiner for godkjenning fremover. 

Møtereferat fra siste møte godkjent, begge underskrevet av de tilstedeværende. 

Referatene har i senere tid i hovedsak blitt godkjent pr. e-post og underskrevet i neste møte. 

Det var enighet om at det siste er unødvendig, og fører til uheldig forsinkelse med å 

distribuere det ut på medlemsnettet og ellers. 

Vedtak: Referent setter frist for tilbakemelding på referat, og det godkjennes da etter 

eventuelle justeringer. Referatet signeres kun av referent før distribusjon og innliming i 

protokoll. 
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2017/49.  Fradeling av areal på Kletten 

Saken er diskutert i styret og klarert pr. e-post tidligere, men det er ikke protokollert formelt 

vedtak. Arealet er godkjent fradelt av kommunen. Kjøpekontrakter er underskrevet. 

Fradelingen er en naturlig forlengelse av fradelingen av mindre arealer som lå isolert nede i 

bygda. Fradeling av det aktuelle arealet opp mot Kletten ble da utsatt fordi dette arealet ikke 

ligger isolert (henger sammen med sameieareal i fjellet) og det var naturlig å se det i 

sammenheng med grensemerkingen mellom sameie og eneeid areal. Fradelingen gjøres av 

jordskifteretten i forbindelse med grensesaken.   

Vedtak: Areal mot Kletten som fremgår av kjøpekontrakter med henholdsvis Jan Røe, 

Torfinn Røe og Audun Tobro/Maren C. R. Hernes, selges til disse tre kjøperne som alle er 

medeiere i Vingelen Sameie. Det vurderes slik at disse arealene, som består av skog og 

beitemark, best forvaltes av enkeltgrunneiere og ikke i sameie. Vingelen Sameie får etter dette 

en mer naturlig sammenhengende grense mot eneeid areal på den aktuelle sida av Kletten. 

 

 

2017/50.  Grense mot Tolga øst for Dansarsteinen 

Det er sendt ut informasjon til styret om dette tidligere. Det ble i 2007 (jordskiftesak 0420-

1988-0005) inngått forlik mellom vingelsinger og tolginger om jaktgrense fra Kløvsteinen til 

Dansarsteinen. Vingelsingene ville i utgangspunktet ha grensa lenger øst, tolgingene lenger 

vest. Dette var kun et forlik om jaktgrense, det er ikke kjent at det foreligger noen avgjørelse 

om hvem som er eiere (har grunneiendomsretten) av arealet øst for jaktgrensa. Det var enighet 

i styret om at det er jaktretten som betyr noe, og at det ikke har noen hensikt å påstå 

grunneiendomsrett for vingelsingene her. Det antas å være en alminnelig oppfatning blant 

vingelsinger at dette har en annen eierkonstellasjon enn Vingelen Sameie.  

Vedtak: Fjellområdet øst for jaktgrensa mellom Kløvsteinen og Dansarsteinen anses ikke å 

tilhøre Vingelen Sameie. Østgrensa for Vingelen Sameie kan derfor trekkes etter jaktgrensa 

fra Dansarsteinen og nordover. Grensa mellom eneeid skogareal og fjell øst for Dansarsteinen 

bør imidlertid gås opp av hensyn til jaktutøvelsen på begge sider. 

 

 

2017/51. Skogdeling Londalen - Bratthøvollen 

Det er her skog som ikke er ferdig delt, etter skogdeling i 1904. Prosessen stoppet av ulike 

grunner opp, men det kan nå være tid for å ta dette opp igjen. Saken ble aktualisert i 

forbindelse med grensemerkingen. Det var enighet om at det er riktig at skogen deles, sameiet 

vil ikke motsette seg dette. Det er ønskelig at dette om mulig gjennomføres i løpet av 

vinteren, slik at grense mellom sameie og eneeid areal kan fullføres neste år. Torfinn Røe har 

sagt seg villig til å ta de nødvendige initiativ for å få i gang prosessen. Jordskifteretten har satt 

av tid til planleggingsmøte 11. des. Det er nødvendig at sameiet deltar aktivt slik at det ikke 

teigdeles arealer som skal være sameie. Jakob er interessert i å delta i prosessen fra sameiets 

side. 
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Vedtak: Sameiestyret er innforstått med at det er skog innerst i Londalen som anses som 

eneeid areal og vil ikke motsette seg at tidligere påbegynt skogdeling fullføres. Sameietstyret 

vil delta aktivt i prosessen for å sikre sameiets interesser.  

 

 

2017/52. Revidering av tellende areal og vedtekter Forollhogna. Ekstraordinært årsmøte 

Det vises til 2017/44, styremøte 3.10. Jakob T. orienterte om de forslag som nå er sendt ut til 

det ekstraordinære årsmøtet 7. desember. Det var enighet med Magnillsjøans representant om 

de strategiske valg vi går for. 

Vedtak:  

1. Utvalgets forslag til tellende areal støttes. Områdene øst for Kjurrudalen behandles likt, og 

areal i disse områdene teller 20 % ved fordeling av rein, i tråd med forslag fra utvalget. 

2. Det støttes at områdene øst for Vangrøftdalene fredes i den nye bestandsplanen, som et 

forsøk på å få reinen til å bruke disse arealene mer 

3. Utvalget bør bestå av en rettighetshaverrepresentant fra hver kommune, med personlig 

vara. 

4. Bestandsplanen bør revideres fullstendig. Det bør lages en kortfattet plan, med 

områdebeskrivelser, historikk og statistikk som vedlegg. Målsettinger og tiltak kommer da 

tydeligere fram. Utvalget bør fortsette med dette, med sikte på å sende ut en ny plan på 

høring i god tid før årsmøtet (ca. medio februar). Utvalget må kunne engasjere sekretær til 

dette arbeidet. 

5. Parallelt med at det arbeides med driftsplanen, tas det initiativ til en dialog med andre 

områder som har rein på sitt areal årlig, med sikte på felles holdning til ensidige 

overgangsavtaler. 

6. På ekstraordinært årsmøte bør vi stille med minst 3 – 4 personer. Disse må være 

innforstått med at det må stemmes samlet, og i tråd med styrets prinsipielle syn. 

7. Jakob T. får ansvaret for å følge opp punktene ovenfor, herunder kontakte andre 

rettighetshavere (områder) før årsmøtene om punktene 1-5. 

 

 

2017/53. Annonse Prelleren 

Vi har fått forespørsel om å annonsere i Prelleren. 

Vedtak: Vi setter inn annonse tilsvarende den i fjor.   

 

 

2017/54. Rapport ulovlig fiske 

Saken ble nevnt på forrige styremøte, men ikke behandlet da. Oppsynet påtraff 3 fiskere i 

sommer uten kort og har levert rapport på dette. Fiskerne har erkjent forholdene. Det mest 

korrekte er i slike tilfeller å politianmelde saken. Sakens karakter tilsier imidlertid at en annen 

løsning i denne og tilsvarende saker kan være aktuelt. 

Vedtak: Vi tilbyr fiskerne å kjøpe sesongkort for 2017 og 2018 og anser oss etter dette å være 

ferdige med saken.    
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2017/55. Driftsplanarbeidet 

Det vises til referat fra møte 30.10. Opplegget for de kommende driftsplanmøtene ble 

diskutert. Det første har fokus på salg av rein og forvaltning av ryper. Det er naturlig at vi tar 

ansvar for dette. Jakob, Linda og Trond Magne har diskutert opplegget for det som går på 

rein. Jakob forbereder en orientering om arbeidet i arbeidsgruppe og ekstraordinært årsmøte. 

Trond Magne orienterer om overgangsavtaler. Jakob, supplert av Linda, om salg av rein. JH 

om forvaltning av rype. Linda skriver referat. 

Det er viktig at vi får gitt gode orienteringer og inviterer til en god og konstruktiv diskusjon.   

Det skal nedsettes et arbeidsgruppe som skal se på dagens organisering av sameiet og 

utmarkslaget og mulige forbedringer av denne, herunder om det bør ansettes daglig leder.  

Vedtak: Trond Magne deltar i arbeidsgruppa fra sameiestyret. Gruppa må gis et mandat fra 

styrene. 

 

2017/56. Økonomi 

Regnskap pr. 31.10 ble sendt ut før styremøtet og avdekket at solgte rein ikke er fakturert. 

Dette er fulgt opp. Det har ikke blitt tid til å gå gjennom ulike regnskapsposter, alle i styret 

oppfordres til å gjøre dette. 

 

2017/57. Saker/oppgaver for oppfølging: 

 

Hva Hvem Når/status 

Hyttene våre på Inatur Linda Tar sikte på å få det på plass til årsskiftet 

Kartlegging/oppfordring hytteutleie 

private i forbindelse med jakt 

Linda Status ikke kjent 

Grensegang jordskiftesaken John Haakon Fullført for i år. Se ellers egne saker 

Fradeling av areal på Kletten JH Oversendelse konsesjonssøknader  

Arbeid med driftsplan Styrene, 

utvalgene, Linda 

Se egen sak 

Arbeid med tellende areal og vedtekter Jakob Ekstraord. årsmøte 7.12. Se egen sak 

Evalueringsmøte med Rådhuset og 

oppsynet 

JH (alle i styret 

bør delta) 

JH avklarer møtetidspunkt (helst 

desember, alternativt januar) 

Annonse Prelleren Linda Annonse tilsvarende den for 2016 

Oppfølging sak ulovlig fiske JH Snarest 

Møteoversikt/timelister/regninger Alle i styret Innen 10.12 (for 1.12.16-30.11.17) 

 

 

Referatet er godkjent elektronisk. 

 

Referent John Haakon Stensli 


