
Vingelen Utmarkslag 
 

Referat fra styremøte 22. mars 2021 i Skytterhuset. 

 

Til stede: John Westgård, Olav Østvang, Erik Livoll, Martin Tronslien og 

                  Torgeir Svae fra Vingelen Sameie. 

 

Sak 1.   Vingelen Hytter AS 

 

               Vingelen Hytter skal ha årsmøte torsdag 25. mars. 

                Styret i Vingelen utmarkslag foreslår at dette firma legges ned. 

                Aksjekapitalen på kr 6.000,- avskrives som tap i regnskapet til 

                Sameiet Vingelen Utmarkslag. 

 

Sak 2.     Tre og kjerr langs Hærestveien i Møkkelbekkøyom. 

 

               Vi har fått henvendelse fra ett medlem om at vi tar kontakt med   

               grunneierne langs veien om at de hogger tre og kjerr langs veien p.g.a. viltovergang. 

 

               Vedtak: 

               Dette er en fylkesvei, og det er vel riktig å henvende seg til ansvarlig for fylkesveien. 

 

Sak 3.    Jakt/veioppsyn 

   

              Vedtak: 

              Vi går inn for å skrive kontrakt med Gjermund Urset slik at han tar på seg 

              Bompengekontroll og veing/kontroll av elg sommer/høst 2021. 

              Det antas at dette utgjør ca 100 timer dette året. 

 

Sak 4.    Saksliste årsmøte/Regnskap. 

 

              Vi satte opp saksliste til årsmøte og gjennomgjekk regnskapet. 

              Sameiet Vingelen Utmarkslag har i 2020 ett overskudd på kr 792.418,- 

              Styret forslag er at det utbetaler en arealleie på kr 780.000,- 

 

Sak 5.   Budsjett. 

 

             Styret godkjente fremlagte forslag til budsjett. 

 

Sak 6.   Jordbruksveier. 

 

             Det er mange veier som går fra hovedveiene i utmarka til jordstykker der 

             det blir høstet fôr. Det er mange veier som ikke ble medtatt da jordskifteretten 

             tegnet et kart som ble vedlagt jordskiftesaken. (Året 2011.) 

 

             Vedtak:              Veiutvalget tar en gjennomgang av gjeldende kart og legger frem en innstilling 

             som tas opp til vurdering/justering når ny driftsplan for neste 5 års periode 

             skal vedtas til høsten.  



                                                          Side 2 

 

 

Sak 7.      Vedtektsendring 

 

                 Det er forslag om å forandre innkallingstiden til ekstraordinært 

                 årsmøte. Vingen Sameie har i dag 4 uker og Vingelen Utmarkslag har 2 uker. 

   

                 Forslag til vedtak på årsmøte: 

  

                § 7     Følgende linje strykes: 

 

                «Frist og fremgangsmåte for innkalling er det samme som for vanlig årsmøte.» 

 

               §  7     Ny setning: 

                      

               « Frist for innkalling til ekstraordinært årsmøte er  4 uker» 

 

 

Sak 8:     Instruks for rode ansvarlig  seterveier. 

 

                Vedtak: 

 

                Veiutvalget lager instruks for rode ansvarlig seterveier         

                Instruksen legges ut på hjemmesiden til Vingelen Utmarkslag 

 

 

Til orientering: 

 

Ordinært årsmøte blir: Onsdag 28. april kl 1900 i Fjellheim 
 

 

 

 

 

 

    

 

              


