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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 2. MARS 2020 
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.00 – 21.30 

Tilstede på møtet: John Haakon Stensli (JHS), Jakob Trøan (JT), Torgeir Svae (TS), Trond Magne 

Aasheim (TMA) og John Westgård (JW) (for Utmarkslaget). Marius Eggen (vara) deltok ikke i møtet. 

 

2020/9 Referatsaker 
1) JT og TMA har gjennomført møte med Budalen angående overgangsovertaler.  Mottagelsen er 

blandet, men Budalen har i etterdid kommet til konklusjonen at forslaget bør sendes som 

forslag til de andre områdene som også har dyr å tilby.  Målsettingen er å få på plass et felles 

system som alle må forholde seg til.   

2) JHS har møtt med leder av jaktutvalget angående koordinering av salg av kort for rypejakt og 

storfugljakt. Alle er enige om at dette ikke skal selges i perioden hvor det kan oppstå konflikt 

med annen jakt. På et åpent møte ble det tatt opp at det kunne være en problematikk knyttet 

til første periode i elgjakta. Fjorårets praksis var en glipp fra jaktutvalget, og det vil fremover 

ikke selges fuglekort siste uka i september. 

3) Styret ønsker en bekreftelse fra avtalen fra forrige styremøte angående finansiering av veien 

på Svartåsrabben.  JW følger opp dette.  

4) Tilbakebetaling av lån til TOS er nå gjennomført etter at dette vedtaket fra forrige styremøte 

ble avglemt før jul.   

2020/10 Oppfølgingspunkter tidligere styremøter, årshjul og arbeidsplaner 
Forslag til endringer årshjul:  

• Sameiestyret: Overgangsavtaler for reinsjakt bør avtales i februar 

• Vekstra: ferdigstille regnskap i februar (revidering i mars) 

• Hytte og fiskeutvalget;  

o ikke «lage», men «oppdatere» vedlikeholdsplan. Stenging av gytebekk ved Eventjønna 

fjernes 

o Gå igjennom og sjekke at alle buer er forsikret  

o Vurdere om det er behov for naust ved Andersbua. Vi har nok hus og båten er av plast. 

o Nordveggen på hytta på Bratthøa 

o Sette ut fisk i Butjønna og Fisktjønna 

• Evaluering av ny organisering ihht forslag på forrige årsmøte skyves på fordi det er gått for kort 

tid. Arbeidet overføres til det nyoppnevnte arbeidsutvalget for vurdering av DL og annet (se 

sak under) 

• Arbeidet med revidering av oppsynsinstruksen bør prioriteres  

• Styret er skeptiske til å legge ut årsmøtepapirene på hjemmeside. Det er informasjon i disse 

som ikke tilhører allmennheten – eksempelvis priser på rypefelt.  

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/11 Foreløpig regnskap og budsjett 2020 
Styret går igjennom og kommenterer foreløpig regnskap fra Vekstra. TS følger opp diverse med Vekstra 

slik at regnskapet kan legges frem for årsmøtet. JHS følger opp Rådhuset Vingelen for å få en forklaring 
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på merforbruket av sekretærtjenester. Styret er overrasket over sluttsummen gitt løypemeldingene 

underveis gjennom året.  

Budsjettet tar utgangspunkt i fjorårets kostnader med justeringer for åpenbare avvik.   

Vedtak; Budsjettet ble vedtatt forelagt årsmøtet slik det fremgår av innkalling til møtepapirene  

2020/12 Ny organisering av utmarksforvaltningen.  
Arbeidet skal ta utgangspunkt i notater fremlagt av arbeidsgruppe 26.2.2018 og 13.9.2018. Rapport 

fra arbeidsgruppe i 2013 må også legges til grunn.  

De sentrale konklusjonene fra notatet 26.2.2018 var at forvaltningen kan rasjonaliseres gjennom at 

styrearbeidet samordnes og at forvaltningen i større grad kjøpes eksternt. I første omgang ble 

slanking og samordning av styrer og utvalg prioritert (notat 13.9.2018 og vedtektsendringer i 

årsmøtene april 2019). 

Vår faste oppsynsmann gjennom mange år har nå sagt opp sin stilling fra 1.5.2020. Dette aktualiserer 

igangsettelse av en prosess knyttet til den andre anbefalingen fra utvalget – at det løpende arbeidet i 

større grad utføres av en person som er ansatt eller tilsvarende kjøp av tjeneste fra noen som kan 

levere det. 

JHS gikk igjennom forslag til mandat og ferdigstiller dette for utsendelse til utvalgets medlemmer; 

• Erling Aas-Eng 

• Embret Rønning 

• Torfinn Røe 

• Jakob Trøan 

Gruppa bes legge frem sin innstilling innen 1.11.2020. Arbeidet i gruppa godtgjøres med vedtatte 

medlemssatser, kr. 500,- pr. møte og kr. 250,- pr. time.  

Vedtak; et samstemt styre er stiller seg bak forlaget til mandat for utredning av alternative modeller 

for utmarksforvaltningen i Vingelen.  

2020/13 Videre arbeid frem til årsmøtet 
Dokumentasjon til årsmøtet må ferdigstilles innen 20. mars slik at det er tilstrekkelig tid til 

gjennomlesning.  Utkast til arsmelding skal ferdigstilles innen 9. mars. Det er et klart uttalt mål at 

møtepapirene skal sendes ut samlet. 

Vedtak; Det ble ikke fattet formelle vedtak i saken.  

2020/14 Representasjon Forelhogna Villreinutvalg 
Dagens representant for Tolga og vare innstilles til gjenvalg i Forelhogna Villreinutvalg. 

Vedtak; styret har ingen innvendinger mot dette og støtter forslaget.  

Mer var det ikke tid til i dette møtet.  

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


