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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 20. OKTOBER 2020 
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.30 – 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).  

 

2020/27 Referatsaker 
1) Hyttefelt Knausvola: To styremedlemmer deltok på felles befaring arrangert av Tolga kommune. 

Det var totalt rundt 40 som deltok. Kommunen stilte med representanter fra både administrasjon 

og kommunestyret. Rådmannen ledet det hele og orienterte om saken. Jakob Trøan og Arne 

Haugli orienterte under befaringen. Etterpå var det åpent for innlegg utenfor Skihytta. Arne Haugli 

fremførte ytterligere synspunkter. JHS hadde et kort innlegg, der det blant annet ble presisert at 

det meste av Hauglis synspunkter var av privatrettslig karakter, og at det ikke er registrert noen 

protester fra andre enn Haugli og Lars Buttingsrud. Ellers holdt Jakob Nordstad, Jakob Trøan, Geir 

Mork, Svein Stueland (de to siste hytteeiere i Knausvola), Per Ousten og Lars Buttingsrud innlegg. 

Styret har sendt kommunen et notat som oppsummerer Sameiets syn.  

2) Observert død sau Gjersjøhøgda. Styret har mottatt melding om at det var funnet en død sau på 

sørsiden av Gjersjøhøa. Sauen ble funnet av rypetaksører som hadde taksert området samme dag. 

Det kan ikke utelukkes at dødsfallet har sammenheng med taksering, men de som har 

gjennomført taksering stiller seg utenforstående til at det skulle være noen sammenheng. Det har 

blitt oversendt et skriv til kommunen fra sauhamnelaget (vi kjenner ikke innholdet), og det er 

ingen konklusjoner i saken. Kan det dokumenteres at sau blir jaget og sprengt i forbindelse med 

en taksering, vil det være naturlig at Sameiet tar ansvaret og erstatter sauen. Sameiet skal 

uavhengig av dette se på om vi kan gjøre grep i fremtidig taksering som reduserer muligheten for 

konflikt/misnøye fra beitebrukere.   

3) Fuglehundtrening i Vola etter 20. august. Styret er ikke samstemt rundt hvordan vi skal forholde 

oss til hundetrening i områder hvor det også beites. Styret åpner derfor ikke for slik organisert 

trening.  

4) Parkering Tollefshagenvollen. Styret er enige om at dette ble en fin og praktisk løsning.  

5) Reinsjakta. Har gått fint for seg i årets sesong. Endelig statistikk er ennå ikke klart, men tallene 

peker i retning av en fellingsprosent på 75-80%. Ingen på overganger til Vingelen. JW stiller 

spørsmål om det er økonomi til å finansiere ungdomskortene. Styret har tolket det i retning av at 

dette må kjøpes av dyrene tilbudt i markedet så lenge det ikke er dyr nok til alle sameiere, men 

styret er enige om å behandle dette i forbindelse med revidering av driftsplanen som skal 

behandles på neste ordinære årsmøte.  

6) Orientering fra fiske- og hytteutvalget (JT). Hyttene har hatt høyt belegg i sommer, og dermed har 

det vært mye organisering av tilleggssuppleringer. Styret og hytteutvalget vil vurdere om hyttene 

skal være låst med tilgang via kodeboks gjennom vinteren fordi de åpne hyttene i noen grad blir 

besøkt av gjester som ikke betaler leie. Dette gir stort forbruk av ved. 

7) Henvendelse om rypekortkjøp på Inatur. Kortene blir fort utsolgt. Dette er en indikasjon på at 

produktene er attraktive, men gjør det vanskeligere tilgjengelig og vanskelig for enkelte å 

planlegge med. Styret ser ingen umiddelbare tiltak som kan iverksettes for å endre på dette.  
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2020/28 Rypetaksering og regulering av rypejakta 
Rypetakseringen gjennomført som planlagt på tross av uheldige væromstendigheter. Styret valgte å 

gjennomføre ihht planen for å opprettholde konsistent historikk.  Takseringen resulterte i følgende 

reguleringer/kvoter (avklart 23.8, pr. e-post): 

 Døgn Uke Annen regulering 

Grårabben, september 4 16 Område avsatt til innenbygds to første ukene. 4 ukekort 

Grårabben, oktober – 
des. 

4 - 4 døgnkort 

Gjersjøhøgda, september 4 12 Kun jakt mandag – fredag for utenbygds. 4 jaktkort 
selges sammen med leie av jakthytta  

Gjersjøhøgda, oktober 4 - 4 døgnkort. Jakta avsluttes 30.10 for utenbygds 

Knausvola, september 3 16 4 ukekort. Ikke jakt 25.9-1.10 (første elgjaktuka) 

Knausvola, oktober – des. 2 - 4 døgnkort 

Vola, sept.-feb. 1 -  3 døgnkort. I tillegg kvote på 1 skogsfugl. Ikke jakt 25.9-
1.10 (første elgjaktuka). Rypa fredet fra da av. 

 

Jaktstans 23.12 (ikke jakt januar-februar). 

Sesongkvote (innenbygds): 25. Døgnkvote på 4 hele sesongen. 

Jakt på leiefelt i oktober: 1 dag pr. felt. Ikke jakt når leietakere har meldt at de skal jakte selv (samme 

system som de foregående årene).  

2020/29 Engasjement av Nord-Østerdal Utmarkstjenester for oppsyn 

sommeren 2020 
Nord-Østerdal Utmarkslagstjenester ble engasjert for å utføre tjenestene Stein Kaasin historisk har 

utført i en overgangsperiode til konklusjon på endelig organisering foreligger. Sameiet får refundert 

kr 300 per time fra Villreinutvalget for Forelhogna.   

Styret reagerer på at det er brukt ca 30% administrativ tid. 23 timer er brukt på oppsynstjenester. 

Det totale omfanget av kontrakten er allikevel slik at styret ikke ser det hensiktsmessig å gå videre 

med dette. Vi vil uansett måtte ha en annen løsning på dette fra neste år. 

Vedtak; Fakturaen fra Nord-Østerdal Utmarkstjenester godkjennes.  

2020/30 Gjennomgang status økonomi 
Inntekter fra hytteutleie har oversteget et konservativt budsjett og fjoråret. Dette har også drevet 

salgsprovisjon samt kostnader til ved, gass og annet knyttet til hytteutleie. Sekretær- og 

regnskapsføringskostnader ligger innenfor de budsjetterte rammer.  Ingen ekstraordinære poster 

foreligger per tiden og budsjettet oppfattes fortsatt å være et realistisk anslag på årets resultat.  

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/31 Kjøp av ved 
Saken har vært diskutert ved flere anledninger, og det er styrets klare mening at kjøp av ved legges 

ut på anbud. Det er viktig at kravspesifikasjonen omfatter omfang, kvalitet og mulighet for 

tilleggssupplering.  

Informasjon sendes som utgangspunkt ut til alle sameiere.    
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Vedtak; Sameierne inviteres til å komme med tilbud for å levere ved til Sameiets hytter.  

2020/32 Rapport om ulovlig rypejakt 
Styret har fått en henvendelse om mistanke om rypejakt uten gyldig kort. Styret er av den oppfatning 

at det er viktig at det er viktig å håndheve prinsippet om krav til gyldig rypekort for å drive rypejakt.  

Styret vil i denne saken neppe få tilstrekkelig dokumentasjon til å følge opp henvendelsen rettslig, 

men det er allikevel et ønske om å reagere.  JHS undersøker saken nærmere, og har et mål om å 

tilskrive de mistenkte og be om en forklaring på det inntrufne.  

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/33 Markering avslutning Stein Kaasin 
Stein Kaasin har arbeidet for Sameiet over mange år, og fortjener en påskjønnelse når nærmeste 

mulighet byr seg. Den spesielle situasjonen i 2020 har gjort at dette har vært unormalt vanskelig å 

gjennomføre i 2020, men styret vil tilstrebe å få gjennomført dette så snart det lar seg gjøre. Etter 

styrets mening bør dette gjøres i et fora hvor et større antall sameiere er tilstede.  

Vedtak; Stein Kaasin skal få en påskjønnelse ved første passende anledning.  

2020/34 Orientering fra arbeidsutvalget intern organisering 
Utvalget har hatt to møter før sommeren, og et etter sommeren. Arbeidet så langt har konsentrert 

seg om å kartlegge hvor stort arbeidsomfang som kan knyttes til administrative og utførende 

funksjoner i Sameiet og Utmarkslaget. Analysene så langt peker i retning av ca 1300 timer per år. Det 

understrekes at behovet gjerne kan være vesentlig høyere innenfor enkelte områder. Forvaltning av 

hytteproduktet er et eksempel.  

I den nærmeste tiden skal det avholdes møter med Dalsbygda Jaktlag, Rådhuset Vingelen og Nord-

Østerdal Utmarkstjenester for at utvalget skal kunne danne seg et godt bilde alternative fremtidige 

løsninger. 

Målet er å ha et forslag klart for presentasjon til de respektive styrene medio november. 

Utgvalget vil kalles inn til felles styremøte med Utmarkslaget.  Målet er fortsatt at dette skal 

presenteres for et ekstraordinært årsmøte.  Innkalling til ekstraordinært årsmøte må ihht vedtektene 

sendes minimum 4 uker før møtet avholdes.  

Vedtak; Utvalget instrueres til å lande en konklusjon ultimo november og presentere sine 

anbefalinger på et felles styremøte 9. desember. Eventuelt ekstraordinært årsmøte gjennomføres 6. 

januar 2021.  

2020/35 Tilbud fra Perfish 
JT og JHS har mottatt et tilbud fra Perfish som tilbyr et supplement til løsningene vi har fra 

iNatur/Fishspot. Perfish tilbyr stedstjenester og betaling via Vipps. Styret oppfatter at produktet ikke 

i tilstrekkelig grad gir kundeverdi som forsvarer abonnement. iNatur tilbyr også Vipps.   

Vedtak; Styret avviser tilbudet fra Perfish, men søker å få til en betalingsløsning på Vipps. 
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2020/36 Søknad fra Bunåva 
JHS har fått en henvendelse fra Guro Svae som leder et initiativ for å arrangere et julemarked til 

inntekt for Bunåva i 2020. Det skal det arrangeres et lotteri i tillegg til salg av varer. Komiteen ønsker 

seg et hytteopphold / åpen bu fra Sameiet som premie til lotteriet. 

Vedtak; styret er positive til henvendelsen og tilbyr to overnattinger ved sameiets hytter; en på 

Koversjøen og en på Bjønntjønnan. 

2020/37 Eventuelt 
Driftsplanen skal revideres på neste ordinære årsmøte. Styret ønsker at sameierne skal kunne 

komme med innspill tidlig i vinter og at det arrangeres et informasjons- og diskusjonsmøte ultimo 

februar.  

Mer var det ikke tid til i dette møtet.  

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


