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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 21. MARS 2018 

Sted: Aashaugen  Kl. 19.30 – 22.00 

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

Lars Ivar Jordet deltok fra ca. kl. 21.  

 

 

2018/01.  Referatsaker og oppgaver/saker for oppfølging 

 

Treningsterreng ØFHK. Avtalen er her endret i tråd med styrebeslutning i fjor. 

Treningsområdet er begrenset til et område som kun omfatter deler av Grårabben og 

Knausvola/Kletten. Videre er det tatt inn i avtalen at det ikke skal trenes i preparert skiløype 

(hundene skal her holdes i bånd).  

 

Kjøp av sameieandel Lars Buttingsrud. Lars har kjøpt sameieandelen fra gnr. 11 bnr. 1 

Sæteren (3 andeler). Dette er i tråd med bestemmelser vedtatt i fjor. 

 

Jordskiftesaken med grense mot Tolga og skogdeling Londalen. Det har kommet innspill fra 

Torfinn Røe på at arealene øst for jaktgrensa er vingelsgrunn. Dette må følges opp for å 

avklare om vårt vedtak 22.11.17 kan bli stående. Det jobbes med skogdelinga i Londalen. 

Jakob og Torfinn har deltatt på jordskifterettsmøte. 

 

Storgjeltbua/Winjebua. Denne er nå klar for å transporteres inn til Bjønntjønnan og settes opp. 

 

 

Se også 2018/09  Saker/oppgaver for oppfølging 

  

 

2018/02.  Driftsplanen 

Planens varighet: Enighet om 4 år, dvs. driftsplanperiode ut 2021, men behandling av ny plan 

på årsmøtet i 2021. Kun elektronisk versjon. 

Tema som krever særskilt årsmøtebehandling:  

- Rypejakt på kortfelt, herunder prinsipper for kvotefastsettelse (se sak 2018/07) 

- Prioritering av ulike grupper (se sak 2018/08) 

 

2018/03.  Søknad fra Bratthøa AS om tildeling av reinsjakt 

Styret har mottatt søknad fra Bratthøa om tildeling av jakt. Det var enighet om at Bratthøa 

ikke er jaktberettiget, selskapet er ikke i noen annen posisjon enn andre som har eneeide 

arealer som det jaktes rein på. Det er sameiere innen Vingelen Sameie som tildeles jakt på 

rein. 

John Haakon sender skriftlig svar/orientering til Bratthøa AS. 
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2018/04.  Henvendelse fra 4H om overnatting, rypekort og reinskort 

Jakob har på vegne av 4H kommet med en forespørsel om dette også for 2018. Jakob stilte 

spørsmål ved egen habilitet, men styret er enige om at habilitet ikke er noe problem så lenge 

Jakob ikke har noen personlig interesse i dette.  

Vedtak:  

- 4H får gratis overnatting på Koversjøhytta i forbindelse med snøhuletur.  

- Rypejakt: Her er det primært snakk om opplæringsjakt, som ikke krever egne jaktkort. 

I den grad det er behov for døgnkort, kan dette tildeles gratis til 4H-medlemmer for 

den aktuelle dagen. 

- Reinskort: Vi behandler dette som en sak om bevilgning av penger til kjøp av et 

reinskort på neste styremøte (som tidligere år). 

 

2018/05.  Organisering/drift sameiet og utmarkslaget 

Styret gikk ikke inn i noen diskusjon om innholdet i den fremlagte rapporten nå, men enighet 

om at det har kommet frem interessante tanker som det må jobbes videre med. Årsmøtesak 

Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering. Sendes ut til årsmøte og det legges der 

frem sak med anbefaling om at det jobbes videre med organisering/drift frem mot neste 

årsmøte. 

 

2018/06.  Forollhogna - reinsforvaltning 

Jakob orienterte om siste utvikling 

Vedtak: Vi tar inn en orienteringssak til årsmøtet. Dette gir årsmøtet mulighet for å gi oss 

innspill og gir oss bedre ryggdekning før årsmøtet i Forollhogna. 

 

2018/07. Rypejakt kortfelt 2018 

John Haakon skal ferdigstille forvaltingsprinsippene og sender oppdatert versjon ut til 

gjennomlesing. Enighet om at vi fremmer forslag overfor årsmøtet om 5-dagerskort på 

Gjersjøhøgda (helgene forbeholdes innenbygds) og at antall kort ellers økes tilbake til nivået 

vi hadde før årsmøtevedtak 2017. Også kortsalg Vola. Dette forutsetter tilfredsstillende 

bestandsnivå. 

Vedtak: Årsmøteforslag utformes i tråd med det som er diskutert. 

 

2018/08. Prioritering av ulike grupper 

I gjeldende driftsplan er det for tilgang på våre produkter angitt en prioritering av grunneiere – 

innenbygds – hytteeiere – utenbygds, i denne rekkefølgen. Det har flere ganger vært diskutert 

i styret om ikke hytteeiere bør fjernes og behandles som andre utenbygdsboende. Det var 

enighet om å foreslå dette for årsmøtet. 

Det kom på diskusjonsmøte om driftsplanen i høst opp forslag om å bruke en aldersgrense 

som grense for utflytta ungdom (for om de fortsatt skal regnes som innenbygds) istedenfor å 

bruke bostedsadresse. Enighet om å stille dette åpent for årsmøtet, betyr i praksis ikke så mye. 
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Vedtak: Hytteeiere foreslås tatt ut som prioritert gruppe. Det stilles åpent overfor årsmøtet 

om det skal være bostedsadresse eller aldersgrense for utflytta ungdom som er avgjørende for 

om vedkommende er å regne for innenbygdsboende. 

 

2018/08. Årsmøtesaker for øvrig 

Dagsorden for årsmøte ferdigstilles pr. epost. 

 

2018/09. Saker/oppgaver for oppfølging: 

 

Hva Hvem Når/status 

Årsmøteforberedelser – lokale og servering Lars Ivar Snarest 

Årsmøtepapirer JH sender ut 

forslag til 

styret, alle må 

bidra 

Må ut en av de første dagene etter 

påske (senest onsdag) 

Infoskriv Linda, styrene Bør ut i mai, snarest mulig etter 

årsmøtene 

Trekking av rypejakt og annonsering av nye 

tilbud 

Linda og JH Gjøres snarest mulig etter at 

årsmøtet er avholdt og ting er 

klart 

Jordskiftesaken, grenser, skogdeling 

Londalen, avklaring mot Tolga 

Jakob og John 

Haakon 

Avventer jordskifteretten 

Hyttene våre på Inatur Linda OK 

Kartlegging/oppfordring hytteutleie private i 

forbindelse med jakt 

Linda JH tar opp dette med Linda 

Fradeling av areal på Kletten JH Mangler konsesjonsvedtak i 

kommunen og tinglysing 

Arbeid med driftsplan Styrene, 

utvalgene, 

Linda 

Bør ferdigstilles så snart som 

mulig, JH tar opp hva som må 

gjøres med Linda 

Evalueringsmøte med Rådhuset og oppsynet JH  OK – avholdt 19. jan. Eget referat 

Oppfølging sak ulovlig fiske JH Er gjort opp, saken avsluttet. 

Møteoversikt/timelister/regninger Alle i styret Skal være OK og utbetalt for 

2017 

 

 

 

Referatet er godkjent elektronisk. 

 

Referent John Haakon  

 


