
REFERAT FRA STYREMØTE I VINGELEN UTMARKSLAG 
 
Mandag 7. mai kl. 1800 på Sagmoen 
Tilstede: Erik Livoll, Torfinn Røe, Jakob Trøan(møtte for leder i sameiet), Nils P. Hagen (pers.vara for Lotte), 
John Westgård, Ola Esten Nordistuen og Linda Merkesdal(ref) 
 
Saker: 
 
1           Konstituering av styret   
 
Vedtak:  
Leder: John Westgård 
 Nestleder: Torfinn Røe 
 Sekretær: Lotte Iversen 
  
 
 
2           Melding til Brønnøysund 
Årsmøtereferatet er underveis. 
Vedtak: Levere årsmøtereferat til Mona og signere digitalt. 
 

3           Orienteringsskriv til medlemmene (Sammen med Vingelen Sameie) 
Det ble gått igjennom skrivet fra i fjor og endringer ble lagt rett inn i infoskrivet 

- Sameiet skriver inn litt om grenseoppganger – i Langfjellshogna, sognegrensa er eiendomsgrensa. 
Kjentmannen er kartet vi forholder oss til. Jordskifte skal gå grensa helt øst i Øvensrabben.   

 

- Linda sender ut skriv til endring, delt tematisk, og syr sammen til slutt 
 
Frist for å sende inn infoskriv til Linda settes til den  27. 05.2018 
 

4 Videre fremdriftsplan for eventuell omorganisering 
 
Vedtak:  

o Det velges to fra hvert lag inn i et arbeidsutvalg som jobber videre med dette.  
o Styret i Utmarkslaget velger Torfinn Røe og Arve Trøan(må spørres), plan B er Toril 

Østvang.  
 
 
 

 
 
5             Hjemmeside 
Styret ønsker å få mer informasjon ut på nett. Linda forklarte at sånn det er i dag så er det mye og god 
informasjon ut til utenbygds-kunder, men at den interne kommunikasjonen til medlemmene kunne vært 
bedre. 
 

- Styret ønsker seg noe lignende som hjemmesiden til Dalsbygda jaktlag. 

- Vi jobber videre med dette for å finne en dynamisk hjemmeside, kanskje i sammenheng med 
facebook. 

 
Vedtak:  



 Linda og leder i Vu og en fra Sameiet jobber videre med å finne formen på informasjonsflyten. Linda 
oppretter en lukket facebook-gruppe for medlemmene i utmarkslaget. 
 
 
 
6             Møteplan for året 2018 
 
Vedtak: Møteplan tas etter behov. Møtestart klokken 19.00. 
 
 
 
Orienteringer/diskusjon: 
 
Orientering fra Ola Esten om grussalget – legges ut på facebook og det vil bli faste grusdager med vekt og en 
mann som bemanning. Det er en dyr løsning sånn som det er organisert i per nå, må vurdere om vi skal kjøpe 
all grus utenfra.  
 
Torfinn – ønsker at utmarkslaget skal jobbe med noe annet enn jakt.  
Bjørkeflis- få til et flismøte, bygge et stort flislager, det får du midler til. Det er muligheter. 
Vu kan organisere det så man ikke trenger å ta det teigvis.  
 
Næringsareal i 1. etg på Sagmoen. 
Kjøtt- viltslakterier- må velge ut-produkter med omhu for at det skal være lønnsomt. Tenke samarbeid med 
Rørosrein, Stensaas eller Røros Slakteri. Få til et viltmottak.  
 
 


