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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINGELEN SAMEIE 2021 
 

Tid: Onsdag 21. april 2021 kl. 19.30, i Fjellheim. 

 

SAKLISTE: 

1. Godkjenning av fullmakter 

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen  

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

4. Årsmelding for 2020 

5. Regnskap og balanse for 2020 

6. Tildeling av reinsjakt førstegangsjegere 

7. Aktivitetsplan og budsjett, fastsettelse av arealleie for 2021 

8. Valg 

9. Godtgjørelser 

 

Årsmøtepapirer sendes bare ut med e-post til de som er registrert med dette, men 

kan eventuelt fås på papir ved henvendelse til Hege Hovd. 

 

John Haakon Stensli 

styreleder 

 

SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTE 2021 – VINGELEN SAMEIE 

 

Sak 4. ÅRSMELDING FOR VINGELEN SAMEIE 2020 (Sameiet) 

Styrets forslag til vedtak: Årsmelding for 2020 godkjennes. 
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ÅRSMELDING FOR VINGELEN SAMEIE 2020 (Sameiet) 

 

Styret har i 2020 bestått av: John Haakon Stensli (leder), Trond Magne Aasheim, Torgeir Svae, Jakob 
Trøan, med Henning Jarle Lund som vara. Henning har møtt på flere av styremøtene i tillegg til de 
faste medlemmene. Jakob er også leder av fiske- og hytteutvalget. 

Det er avholdt fem styremøter etter fjorårets årsmøte, inkludert et felles styremøte med 
utmarkslaget. og på disse er det behandlet 45 saker. I tillegg har det vært avholdt et felles styremøte 
med utmarkslaget, der to saker ble behandlet. Ut over dette har styret brukt e-post for å avklare 
enkelte saker mellom styremøtene (vedtak er protokollført i påfølgende styremøte). Utmarkslaget har 
vært representert på styremøtene i Sameiet, det samme gjelder motsatt. Det har også vært jevnlig 
kontakt mellom Sameiet og Utmarkslaget i saker av felles interesse. 

Fiske- og hytteutvalget har i tillegg til Jakob Trøan hatt Ole Erik Engset og Ragnar Sollid som 
medlemmer. Utvalget har hatt ett møte, og har i tillegg hatt kontakt pr. e-post og telefon. De største 
prosjektene i 2020 har vært kledning av hytta ved Bjønntjønnan og utfisking/stenging av gytebekker i 
Eventjønna. På grunn av manglende oppsyn har utvalget gjort mye hytteettersyn som har gått ut over 
kapasitet til større vedlikeholdsprosjekter.  

 

Av saker som er behandlet/diskutert ut over de som er omtalt ellers i årsmeldingen kan nevnes: 

• Ny rypefeltkontrakt for Søndre Gjersjøhøa 

• Hendelse med observert død sau på Gjersjøhøgda, funnet av rypetaksører 

• Parkering Tollefshagenvollen 

• Restaurering av løer og buer i Vingelen  

• Instruks for felles valgkomité sameiet og utmarkslaget 

 

Reinsforvaltning og reinsjakt  

Årsmøtet i Forollhogna ble dette året avlyst pga. Covid-19 , så forslag til kvoter og regnskap ble 
godkjent elektronisk .  

 
Kjevedata fra NINA og alle telle data er lagt inn i en simuleringsmodell som vi har tolket til at en 
vesentlig årsak til redusert produksjon og lavere kalvevekter er alderen på simlene. Avskytingsplanen 
er derfor endret til 60 % kalv, 15 % simle, 15 % småbukk og 10 % storbukk. Det ble også videreført 
tiltak for å spare de største kalvene. Dette var det mange av våre jegere som tok på alvor. De minste 
kalvene veide 14 kg., og en av de som felte en slik var han som hadde en på 9 kg året før. 
 
Bestandsutviklingen er i tråd med bestandsplanen og beregninger fra simuleringsmodellen, og det ble 
i februar 2021 funnet 1675 dyr på minimumstellinga. Det ligger dermed an til en betydelig 
kvoteøkning i 2021. 
 
I Vingelen fikk vi i 2020 tildelt en kvote på 39 dyr.  

Det var 83 sameiere som hadde søkt innen fristen, av disse fikk 38 tildelt kort, Tolga fikk ett kort dette 
året på sin andel. Det var 22 innenbygdsboende (ikke-grunneiere) som hadde søkt. En av disse fikk 
kort (kalv). Dette var jeger som var mellom 16 og 18 år. Kortet den fikk ble kjøpt av sameiet av de 



3 

 

kortene som ble meldt inn for videresalg. 

28 av dyrene ble videresolgt enten privat eller gjennom Sameiet. Seks dyr ble jaktet på av 
familiemedlemmer og fire jaktet selv. 

Reinsjakta forløp uten større problemer. Det var rein i Vingelen i store deler av jakta. Med en så lav 
kvote og lite overganger så var jegerne veldig fornøyde. Det ble sluppet inn jegere med kort fra 
utvalget og skoler som hadde kort.  Fellingsprosenten for Forollhogna totalt ble 84 % Vingelen 
oppnådde dette året 82 % i avskytning. Dette er veldig bra.  

Vi fikk en liten utfordring med det å veie da vår faste mann ble syk like før jakta startet, men med god 
hjelp fra Leif Vingelen med familie og noen i styret så kom vi i mål. 

Skrantesjuke på hjortedyr er oppdaget på rein og elg i Norge Alle jegere med voksne dyr var derfor 
pålagt å ta hjerneprøver. Alle prøver var negative. 
 
Det ble før jakta 2019 lagd et felles system for overgangsavtaler som ble sendt alle rettighetshavere. 
Systemet er basert på et visst antall overgangsdager i bytte mot fellingstillatelser. Det var ingen som 
inngikk slike avtaler i 2020, men det ligger an til et par i 2021. 

For Tolga kommune er Jakob Nordstad valgt inn i utvalget for Forollhogna med Jakob Trøan som 
personlig vara. 
 

Sameiestyret har engasjert seg i utvidelse og fortetting av Knausvola hyttegrend. Kommunen inviterte 
til befaring i august, der to fra sameiestyret deltok og orienterte om reinens bruk av området. 
Sameiestyret frykter at reinen vil kunne komme til å slutte å bruke området Knausvola-Kletten 
dersom hytteområdet bygges ut som foreslått, dette også sett i sammenheng med de inngjerdinger 
for storfe som finnes i området. Hyttebygging er et irreversibelt inngrep, og usikkerheten om hvilken  
effekt en slik utbygging vil ha, mener styret bør komme reinen til gode. Dersom reinen slutter å bruke 
det aktuelle området, kan dette føre til at Vingelen mister 6 % av vårt tellende areal for tildeling av 
rein. I forbindelse med revisjon av tellende areal i 2019 ble inngjerdet areal beholdt som tellende, 
siden inngjerdingen ikke er irreversibel og reinen fortsatt har muligheten for å bruke området store 
deler av året.  
 

Rypeforvaltning/rypejakt 

2020 ble et noe over middels produksjonsår for rypebestanden. Med en god stamfuglbestand ble det 
likevel et meget godt rypeår. Tettheten av ryper i Ørvilldalen var den nest høyeste siden takseringene 
startet i 2002. På Gjersjøhøgda/Busjødalsrabban var beregnet tetthet en del lavere, men her skal det 
bemerkes at takseringene ble utført under til dels svært vanskelige forhold (tørt og varmt). Det 
samme gjelder til en viss grad for Nonsvola/Gråvola.  
 
Hovedtrekkene i reguleringene har vært videreført siden 2018. I korte trekk innebærer dette: 

• jaktstopp første elgjaktuka på Knausvola og Gråvola/Nonsvola; 

• jaktpakker i ukedagene for Nordre Gjersjøhøgda mens helgene er forbeholdt 
innenbygdsboende (i september); 

• eget bygdafelt på Grårabben første to ukene; og  

• felles kort med tynsetingene for Gråvola/Nonsvola.  

Kvotene ble satt til det samme som i 2019, og jakta ble avsluttet til jul.  
 
For innenbygdsboendes jakt på utleiefeltene i oktober ble ordningen med å informere 
innenbygdsboende med Messenger-/sms-melding om når feltleierne selv jaktet videreført. 
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Ett av takseringsområdene – Gjersjøhøgda/Busjødalsrabban – er ett av områdene med størst tetthet 
av sau på det tidspunktet hvor det takseres (første halvdel av august). Styret ser det uheldige i den 
forstyrrelsen av beitedyra som man da kan få, og vil derfor finne et nytt takseringsområde på andre 
siden av Gjera/Gjersjøen. Ulempen med dette er at vi mister sammenligningsgrunnlaget med tidligere 
år, men dette vurderes som en mindre ulempe, spesielt så lenge vi beholder samme linjene i 
Ørvilldalen.  

Det vises til statistikk for takseringer, felte fugl og jaktinnsats på hjemmesidene våre. 
 

Hytter 

Hytteutleia er fortsatt økende, og vi begynner å få fullt belegg på Bjønntjønnan, mens Koversjøen  har 

en nedgang i 2020. Jakthytta på Bratthøvollen og jakthytta ved Gjersjøen har økt leia betydelig i 2020. 

Den økte bruken førte til at det ble for lite ved i flere av buene, både åpne og utleide. Det ble løst via 
hest og ATV for de utleide og midtvinterskjøring med scooter for de åpne buene. Vinteren 2020-2021 
har vi kjøpt inn dobbelt mengde ved fra to sameiere etter forespørsel om tilbud, slik at vi sikrer nok 

ved denne sommersesongen. 
 

Flere har gjort en betydelig innsats, og hytta ved Bjønntjønnan er nå kledd. Det ble funnet en råtten 

stokk på sørveggen, så også denne veggen ble kledd sommeren 2020. 
 

Hytte- og fiskeutvalget har lagd en egen vedlikeholdsplan, se denne under arbeidsplaner og budsjett. 
Særlig hytta ved Koversjøen trenger en oppgradering. Vi har, sammen med utmarkslagsstyret, også 

tatt initiativ til et større restaureringsprosjekt for alle buene og løene i Vingelen. Gjennom dette 

håper vi å skaffe finansiering til restaurering av de eldste åpne buene. 

 
Enkelt vedlikehold er utført på hyttene, og mangler er supplert etter behov. Alle som leier hytte skal 
sende sjekkliste på SMS til oppsynet. Systemet med kodebokser fungerer bra. 

 

Med så stor økning i utleia kreves det mer tilsyn, vedlikehold og kjøring av ved og annet 

forbruksmateriell. For vedkjøringa har vi inngått 5 års avtale med Vingelen Il, hvor sameiet har dekket 
scooterkjøp, og idrettslaget kjører ved som betaling. Her er det flere som gjør en stor innsats. 

 

Fiske  
Det har vært en økning i fiskekortsalget på 4% i forhold til 2019. 

Det er satt ut fisk i Butjønna, Fisktjønna og Røtjønna i 2020. Det synes som om reproduksjonen, 
særlig i Bjønntjønnan og Koversjøen, er god nok i forhold til fisketrykket. Ved stang- og isfiske er 
fortsatt alle årsklasser representert.  

Det ble både prøvefisket og tynningsfisket i Eventjønna sommeren 2020, og det er fortsatt for mye 

fisk. Men kondisjonen synes betydelig bedre i 2020 enn i 2019. Høsten 2020 ble gytebekkene stengt 
med litt bedre patent enn i 2019. 

 

Bruk av Medlemsnett 

Medlemsnettet finner du på www.vingelen.no under utmarkslag/sameie. Her finner du (fordelt på 
temakategorier) relevant informasjon for deg som grunneier, innenbygdsboende hva gjelder tilbud, 
årsmøtereferater, kontaktpersoner mm. Noe ligger åpen for alle, noe krever pålogging (alle sameiere 
kan få brukernavn og passord ved henvendelse til Rådhuset Vingelen). Styret vil gjerne ha innspill til 
hva som mangler eller forslag til hva mer som burde ligge ute av generell informasjon. 

http://www.vingelen.no/
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Fordeling av midler til «gode formål i bygda» 

De kr 60.000,- som årsmøtet avsatte i 2020, ble fordelt slik: 

Vingelen kirke- og skolemuseum, utbedring av tak (torvtak) 10.000 

Fjellheim, oppgradering av 4H-rom 35.000 

Bunåva boksamling, innkjøp av bøker 5.000 

Vingelen Bygdekvinnelag, infotavler, skilt, trimkasse mv., Gjeldalen/Berget 10.000 

 

Effektivisering/reorganisering av utmarksforvaltningen (sameiet og utmarkslaget). 
Oppsynstjenesten 

Årsmøtet i 2020 oppnevnte ei arbeidsgruppe som skulle se videre på organisering og effektivisering 
av forvaltningen av utmarka i Vingelen. I mandatet fra årsmøtet ble arbeidsgruppa bedt om å se på 
fordeler og ulemper ved ulike modeller for drifta:  

A. Dagens modell (Rådhuset Vingelen / Vekstra / ansatt oppsyn), men med økt kjøp av tjenester 
B. Kjøp av alle tjenester fra én aktør (unntatt regnskap, dette forutsatt fortsatt utført av 

Vekstra), med økt omfang på spesielt «sekretærtjenester». Her må ulike 
tjenesteleverandører vurderes. 

C. Ansettelse av utmarksforvalter / «daglig leder» 
 

Arbeidsgruppa, som bestod av Embret Rønning (leder), Erling Aas-Eng, Torfinn Røe og Jakob Trøan, 
leverte sin foreløpige rapport til styrene 1.12. Utvalget anbefalte her alternativ B, og at tjenestene 
burde kjøpes fra Nord-Østerdal Utmarkstjenester (NØUT). Utvalget anbefalte også at sameiet og 
utmarkslaget gikk inn i NØUT på eiersida. Utvalget la frem sine konklusjoner i et felles 
diskusjonsmøte med styrene, og fikk her en del spørsmål og innspill. Utvalget gjorde etter dette noen 
justeringer av rapporten, og en ny versjon ble behandlet på felles styremøte. Styrene vedtok der å 
støtte utvalgets anbefalinger. 
 
Det ble så sendt ut innkalling til felles, ekstraordinært årsmøte 6. januar. På grunn av 
koronasituasjonen måtte dette utsettes, først til 18. februar og så til 10. mars. Det ble i mellomtiden 
åpnet for å komme med innspill fra sameierne, og styrene mottok 4 slike. Utvalget ble også bedt om 
å utdype noe i sin rapport. Innspillene og revidert rapport ble sendt ut til alle sameierne.  
 
Felles, ekstraordinært årsmøte ble avholdt 10. mars, med meget godt fremmøte. Årsmøtet vedtok å 
utsette saken. Styret har vurdert at det da vil være mest hensiktsmessig å utsette videre behandling 
av saken til høsten. 
 
For oppsynstjeneste ble det i 2020 funnet en midlertidig løsning med kjøp av tjenester fra NØUT. 
Dette var et meget begrenset tjenestekjøp, og oppsynsaktiviteten var i 2020 på et minimumsnivå. 
Styret må finne en midlertidig løsning også for 2021. Det er særlig koordineringen av all aktivitet 
knyttet til oppsyn, hyttetilsyn og andre praktiske oppgaver som vurderes som utfordrende.  
 

Revidering av driftsplanen 

Styrene i sameiet og utmarkslaget er enige om å utsette revidering av driftsplanen til høsten, siden 
det da uansett er lagt opp til et ekstraordinært årsmøte (se over). Dette gjør det mulig å bruke litt 
bedre tid på å diskutere foreslåtte endringer. Det legges ikke opp til noen omfattende endringer av 
planen som sådan. 
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Økonomi 
Årsregnskapet for 2020 er oppgjort med et årsresultat på kr 887.408. Dette sammenlignet med 

budsjettert kr 664.000,-.  (korrigert budsjettall etter budsjettendring for veisameiet). 

Avvikene mot budsjett skyldes i hovedsak høyere hytteutleieinntekter og salg av jaktkort. Inntektene 
for laget totalt er opp kr 135.510 over budsjettert. Dekningsbidraget er kr 105.692,- over budsjett- 

Driftskostnadene er samtidig lavere enn budsjettert og har sin årsak i at oppsynstjenester og annen 
utmarksforvaltning har vært gjennomført på et nivå under normalen og under hva anses for å være 
bærekraftig.  Øvrige driftskostnader er på linje med budsjett i stort.  

Utestående fordringer ført i balansen er innbetalt med unntak av oppgjør fra to sameiere på 
tilsammen kr 3.945,-. Styret vil vurdere tiltak om dette ikke blir innbetalt omgående. 

Selskapet har per årsslutt ca kr 1.270.000 i netto omløpsmidler. Kr 600.000 er utbetalt sameierne 
etter regnskapsavslutning, som arealleie for 2020. 

 

Vingelen, 06.04 2021 

 

________________________   __________________________ 

John Haakon Stensli    Trond Magne Aasheim   
styreleder     styremedlem     
(sign.)      (sign.)      
 

________________________   ___________________________ 

Torgeir Svae     Jakob Trøan 
styremedlem     styremedlem 
(sign.)      (sign.) 
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Sak 5. REGNSKAP OG BALANSE FOR 2020  

Det vises til regnskap og balanse under. Noter med utfyllende kommentarer er å finne under 

resultatregnskapet. Arealleie er utbetalt etter regnskapet er avsluttet. 

Regnskapsåret 2020 ble gjort opp med et overskudd tilført egenkapitalen i selskapet på kr 287.408. 

Styret ser ikke behovet for ytterligere styrking av egenkapitalen og tillater seg med å budsjettere med 

et marginalt underskudd for driftsåret 2021 etter utbetaling av kr 700.000 i arealleie for året, se sak 7.  

Se for øvrig kommentarer under årsmelding. 

Styrets forslag til vedtak: Regnskap og balanse for 2020 godkjennes.  

 

Nr. Kontonavn 2 019 Budsjett

2020 

2 020 Avvik 2020 faktisk 

mot budsjett

Budsjett

2021

Note

Salgs- og driftsinntekt

3000 Rensjakt -120 000 -10 000 -11 500 1 500 0 1

3001 Renskjøtt -42 528 -43 000 -55 260 12 260 -100 000 

3002 Bygdafelt rype -236 460 -237 000 -281 504 44 504 -280 000 

3003 Bortleide felt rype -1 428 473 -1 418 000 -1 420 473 2 473 -1 420 000 

3013 Fiskekort -43 307 -44 000 -44 929 929 -45 000 

3020 Ved og vask hytter -320 320 0

3050 Utleie Gjersjøhytta -35 089 -20 000 -57 803 37 803 -60 000 

3051 Utleie Koversjøbua -64 821 -40 000 -48 331 8 331 -50 000 

3052 Utleie Bjønntjønnan -60 679 -45 000 -73 695 28 695 -70 000 

3053 Utleie Bratthøvollen -18 393 -15 000 -35 849 20 849 -35 000 

3054 Utleie åpne hytter -5 313 -4 000 -4 225 225 -4 500 

3400 Refusjon Forollhogna oppsyn -35 229 -36 000 -10 500 -25 500 -59 500 6

3401 Refusjon kostn. oppsyn -43 621 -4 671 4 671 0

3402 Refusjon.kostn.bestandsplan rein -20 000 0 0

3600 Utleie hundetreningsterreng -13 770 -12 000 -10 450 -1 550 0

3990 Øreavrunding ved fakturering 0 -1 1 0

Sum salgs- og driftsinntekt -2 167 683 -1 924 000 -2 059 510 135 510 -2 124 000 

Varekostnad.

4001 Fiskeyngel 5 000 1 760 3 240 1 760

4300 Kjøp av jaktkort - rein 108 800 5 600 -5 600 1

4340 Bompenger 32 000 32 000 31 800 200 31 800

4500 Provisjon Inatur hytteutleie 18 820 19 000 22 390 -3 390 22 390

4501 Provisjon Inatur rypejakt 28 097 29 000 33 977 -4 977 33 977

4502 Provisjon Inatur fiskekortsalg 6 033 7 000 6 064 936 6 064

4510 Oppsynstjenester 20 148 -20 148 291 000 2, 7

4511 Oppsyns- og fellingsavg.Forollhogna 26 128 31 000 31 080 -80 

Sum varekostnad. 219 878 123 000 152 818 -29 818 386 991

Dekningsbidrag -1 947 805 -1 801 000 -1 906 692 105 692 -1 737 009 

Resultatregnskap 2020 og Budsjett 2021

Vingelen Sameie
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Lønnskostnad

5000 Oppsyn rensjakt 26 257 27 000 27 000 0

5001 Lønn vask, div. arbeid 17 389 18 000 5 000 13 000 12 500 8

5002 Lønn oppsyn 85 668 45 000 14 940 30 060

5092 Feriepenger 14 687 15 000 1 868 13 133 1 563

5210 Fri telefon 6 000 6 000 6 000

5280 Annen fordel i arbeidsforhold 5 695 6 000 6 000

5310 Trekkpl.bilgodtgjørelse 2 186 0

5330 Styrehonorar, fast 11 000 11 000 11 000 0 11 000

5331 Møtegodtgjørelse 26 500 27 000 21 500 5 500 25 000

5335 Arbeid utført av tillitsvalgte 39 075 40 000 29 625 10 375 30 000

5390 Trekkpliktig bilgodtgjørelse 334 3 000 352 2 648 352

5400 Arbeidsgiveravgift 12 298 13 000 4 091 8 909 850

5401 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriep. 940 1 000 120 880 106

5402 AGA, Redusert sats 3.termin 2020 -786 786

5920 Yrkesskadeforsikring 689 2 000 695 1 305

Sum lønnskostnad 248 717 214 000 88 403 125 597 81 371

Driftskostnader

6000 Avskrivning hytter 30 381 31 000 29 166 1 834 29 166

6301 Leie fiskevann og areal 2 625 3 000 2 625 375 2 625

6303 Arealleie for jaktutnyttelse 600 000 600 000 0 700 000

6400 Leie maskiner 14 500 0 0

6540 Inventar og utstyr 9 973 10 000 10 000 10 000

6550 Ved og div til hytter 23 304 30 000 46 372 -16 372 50 000

6600 Reparasjon og vedlikehold hytter 16 974 20 000 4 800 15 200 95 000 10

6690 Vedlkehold vei Svartåsrabben/P-plass Tollefsh.vollen 34 110 50 000 27 288 22 712 0 3

6705 Regnskapshonorar 53 414 54 000 52 999 1 001 54 000

6720 Sekretærtjenester 164 416 120 000 134 090 -14 090 150 000

6725 Jordskiftesaker 191 976 10 578 -10 578 0 9

6800 Kontorrekvisita, lisenser 305 1 000 390 610 500

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 6 110 7 000 2 238 4 763 5 000

6940 Porto 801 1 000 789 211 1 000

7100 Bilgodtgjørelse, 16 639 17 000 4 599 12 401 5 000

7140 Reisekostnad, ikke 800 1 000 1 000 0

7320 Annonser, reklame,salgskostn. 6 700 7 000 1 600 5 400 7 000

7400 Nettside, turistinfo, drift 9 100 10 000 15 200 -5 200 15 200 4

7420 Veikostnader 93 000 93 000 93 000 0 93 000

7430 Tilskudd lag og foreninger 60 000 60 000 60 000 0 60 000

7431 Tilskudd snøskuter idrettslaget 90 000 3 000 3 000 0

7500 Forsikringspremie 23 938 24 000 27 826 -3 826 28 000

7740 Øredifferanser 1 1 -1 0

7770 Bank-, vipps- og kortgebyr 2 408 3 000 2 618 382 2 700

7790 Annen kostnad, 4 110 11 600 -11 600 11 600 5

7791 Viltstelltiltak 10 725 11 000 5 425 5 575 5 500

7792 Andel Utmarkslaget og Tynset Vestre rypejakt 366 285 367 000 394 374 -27 374 400 000

Sum driftskostnad 1 232 594 1 523 000 1 527 577 -4 577 1 725 291

8050 Annen renteinntekt -287 0

8051 Renteinntekt bankinnskudd -897 -480 480

8151 Rentekostnad banklån 24 481 3 784 -3 784 

Sum renteinnt./-kostnader 23 297 0 3 304 0

Årsresultat -443 197 -64 000 -287 408 226 711 69 653

1 Salg reinskort gjennom VS, motkonto 4300

2 NØUT= Nord-Østerdal Utmarkstjenester

3 I 2019 gjelder kostnaden 50% vedlikehold vei Svartåsen

I 2020 og budsjett gjelder den 50% kostnad parkeringsplass Tollefsh.vollen

4 Hyttetilbud Inatur kr. 1600,-

Småvilttilbud Inatur kr. 1600,-

Spleiselag drift nettside etc. (Faktureres gjennom Bunåva) kr. 7500,-

Presentasjonsside Fishspot kr. 4000,-

Medlemskontigent Fishspot kr. 500,-

5 Leiekjøring scooter, Guro Svae kr. 2000,-

Innenlandsfiske Inatur kr. 1600,-

Hønsefugltaksering Høgskolen kr. 8000,-

6 Budsjett21: Estimat basert på 170 timer a 350kr.

7 Budsjett21: Estimat basert på 485 timer ihht utvalgets oppsett a 600kr

8 Budsjett21: Estimat basert på 50 timer vask a 250kr

9 Jordskiftesak: merking grense mot Dalsbygda

10 Planlagt vedlikehold Koversjøhytta

Resultatregnskap 2020

Vingelen Sameie
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Nr. Kontonavn 2019 2020

EIENDELER

1100 Bu Eventjønnloken 152 515,56 146 414,94

1101 Hytter i fjellet 77 523,63 74 422,68

1102 Midthøbua, bygg 2015 153 018,22 146 897,49

1103 Storgjeltbua, bygg 2018 346 084,49 332 241,11

1350 Andeler Bunåva SA 5 000,00 5 000,00

1351 Andeler Fishspot SA 1 000,00 1 000,00

Anleggsmidler 735 141,90 705 976,22

1500 Kundefordringer 48 569,00 24 288,75

1570 Andre kortsiktige fordringer 0,00 227,97

1640 Oppgjørskonto - MVA 0,00 116 220,85

1743 Forskuddsbetalt forsikring 8 727,00 9 897,00

1760 Påløpt inntekt 44 480,76 0,00

1920 1885.15.82130 732 898,41 1 707 687,65

1930 1885.11.05154 19 736,10 19 832,57

1950 Skattetrekkskonto 49 477,00 12 592,00

Omløpsmidler 903 888,27 1 890 746,79

Eiendeler 1 639 030,17 2 596 723,01

2019 2020

EGENKAPITAL OG GJELD

2020 Deltakers innskutte egenkapital -296 946,27 -147 437,27

2028 Ervervelse andel ovf. innskutt  EK -4 127,46 0,00

2029 Realisjon andel ovf. innskutt EK 4 127,46 0,00

Innskutt egenkapital -296 946,27 -147 437,27

2031 Ervervelse andel ovf. av opptjent EK 258 566,56 0,00

2032 Realisasjon andel ovf. av opptjent EK -258 566,56 0,00

2050 Deltakers opptjente egenkapital -1 072 457,95 -941 966,95

2058 Positive egenkapitalkorreksjoner 0,00

2059 Negative egenkapitalkorreksjoner 130 491,00 0,00

2060 Uttak av innskutt kapital 280 000,00 0,00

2070 Uegentlige uttak 0,00

2071 Uegentlige innskudd -130 491,00 0,00

Opptjent egenkapital -792 457,95 -941 966,95

Udisponert resultat (Ikke bokført) 0,00 -287 407,70

Sum udisponert resultat 0,00 -287407,70

Total egenkapital -1 089 404,22 -1 376 811,92

2220 1885.18.36604 -339 877,25 0,00

Langsiktig gjeld -339 877,25 - 0,00

2400 Leverandørgjeld -50 733,00 -602 624,50

2600 Forskuddstrekk -49 477,00 -12 476,00

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -5 633,38 -0,00

2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift -10 800,44 -2 823,49

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -939,95 -119,51

2930 Skyldig lønn 0,00 0,00

2940 Skyldige feriepenger -14 686,90 -1 867,59

2960 Påløpt kostnad -77 478,03 -600000,00

Kortsiktig gjeld -209 748,70 -1 219 911,09

Total gjeld -549 625,95 -1 219 911,09

Egenkapital og gjeld -1 639 030,17 -2 596 723,01

Balanse 2020
Vingelen Sameie
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Sak 6. Tildeling av reinsjakt førstegangsjegere 

Styret har mottatt følgende forslag fra John Westgård: 

I dag blir det kjøpt inn kalvekort til kr 8.000,- pr stk, for å tildele til førstegangsjegere. 

Blir kalvene skutt kommer det inn ca kr 1.200 - 1400,-  pr kalv for kjøtt – både fra førstegangsjegeren 

og selger av kortet.  

Dette gir et underskudd pr jeger på ca kr 5.000,- pr dyr. 

Er det 3 førstegangsjegere blir det ca kr 15.000,- i utgift. 

John Westgårds foreslår at de aktuelle kalvekortene som skal tildeles førstegangsjegere tas av 

bygdakvota.  

Styrets vurdering: Dersom det er flere fellingstillatelser tilgjengelig enn antall sameiere som søker 

om å få tildelt rein, vil forslaget ikke ha noen direkte konsekvens, så lenge ungdom uansett 

prioriteres foran andre innenbygdsboende. Dersom det er færre fellingstillatelser tilgjengelig, vil en 

slik tildeling som foreslått føre til at sameiere som har søkt, må stå over jakta. Dette blir da et 

økonomisk tap for den aktuelle sameier dette året. Imidlertid øker overskuddet i sameiet, og dette vil 

komme alle sameierne til gode over tid. Resultatet blir imidlertid ikke helt det samme, siden alle 

sameierne stilles likt ved tildeling av rein, mens arealleie utbetales etter andeler. Forskjellen for den 

enkelte sameier er imidlertid relativt marginal. Forslaget vil gjøre tildeling til ungdom mer 

forutsigbart, siden man ved dagens ordning er avhengige av å finne sameiere som er villige til å selge 

kalven sin.  

Styrets forslag til vedtak: Kalvekort til førstegangsjegere tildeles før rein tildeles sameierne som har 

søkt. 

 

Sak 7. Aktivitetsplan og budsjett for 2021. Utbetaling av arealleie 

Det vises til årshjul og handlingsplaner under, samt budsjett som står som høyre kolonne sammen 

med resultatregnskapet (sak 5), med tilhørende merknader. 

For oppsynstjenester er det budsjettert med en betydelig økt kostnad sammenliknet med 2020. Det 

som her er benevnt oppsyn, gjelder også hyttetilsyn mv. Styret vil her vise til årsmeldingen, der det 

er påpekt at det ikke er bærekraftig å drive videre med det nivået vi hadde i 2020. Budsjettallet og 

hvordan kostnadene posteres, vil avhenge av hvilken løsning styret kommer frem til. Det vises her til 

den forespørselen om tilbud på oppsyns- og tilsynsoppgaver som er sendt ut. 

Når det gjelder hytter, så foreslår styret at Andersbua rives, uten at det sette opp noen ny bu. Etter 

at Storgjeltbua ble restaurert, er det nå to hytter tilgjengelig ved Bjønntjønnan, og det vil alltid være 

ei åpen bu her. Dette mener vi er tilstrekkelig. Ei ny bu vil koste både å sette opp og drifte.   

Budsjettet viser et årsresultat på minus kr. 69.653,- dersom det betales kr. 700.000 i arealleie. Styret 

finner en slik utbetaling forsvarlig. Det kan her bemerkes at sameiet nå har bygd opp en god 

likviditetsreserve. 
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Styrets forslag til vedtak: Fremlagt årshjul og handlingsplaner med tilhørende budsjett vedtas som 

retningsgivende for arbeidet i styre og utvalg i 2021.  

Det utbetales kr. 700.000.- i arealleie. 
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Mnd Styret i utmarkslaget Sameiestyret Rådhuset Vingelen Vekstra Veiutvalget Fiske- og hytteutvalget Oppsynet
Jan Kontakte valgkomite.

Sammen med Vekstra og sameiestyret 

gjennomgang av innmeldte andelsendringer og 

eiendomsoverdragelser

jan Vurdere jaktregler, kvoter og priser for kommende 

sesong. Kontakte valgkomité. Saker årsmøte 

Forollhogna. Sammen med Vekstra og utm.l.styret 

gjennomgang av innmeldte andelsendringer og 

eiendomsoverdragelser.

Hjemmesiden oppdateres. Rådyrstatistikk leveres til 

kommunen 1.1. hvert år. Gå igjennom og oppdatere 

Inatur. Lage og legge budsjett for året inn i timesystemet. 

Økonomirapp. Sende ut påminnelse om søknadsfrist 

reinsjakt

Sende ut skjema for andels-endringer 

og eiendoms-overdragelse. 

Gjennomgang av dette sammen med 

lederne, samt oppdatere 

medlemsregistrene.

Samarbeidsmøte med veilagene i 

Tynset

Revidere handlingsplan og 

utarbeide budsjett

Feb Revidere handlingsplan for administrasjon og 

utarbeide budsjett. Årsmøtepapirer + skjema 

for eiendomsendringer

feb Revidere handlingsplan for administrasjon og 

utarbeide budsjett.

Minne jegere på å levere jaktstatistikker. Minne begge 

styrer på at evt justering av priser (jakt, hytter) må tas opp, 

gjeldende fra neste år. Henge opp plakat om frist for 

reinssøknad. Økonomirapp.

Revidere handlingsplan og utarbeide 

budsjett

Gå over alle hytter og buer, 

og lage en vedlikeholdsplan

Mar mar Årsmøtepapirer. Årsmøte (evt. i april). Foreløpig 

fordeling av reinsjakt (når det er grunnlag for det).

Søknadsfrist reinsjakt 1. mars. Føre jaktstatistikk. Årsmøte. 

Salg av reinskort. Info om påskegjester til hytteutvalg. 

Økonomirapp.

Ferdigstille årsoppgjør, revidere 

regnskap, deltageroppgaver. 
Låse og sjekke 

hytter som er 

bestilt i påska.

Apr Årsmøte apr Infoskriv. Formidle årsmøtevedtak til de som 

trenger det. Trekking av ukekort rypejakt sammen 

med Rådhuset Vingelen. Oppslag Bua, søknad 

midler lag og foreninger, frist medio mai.

Trekking av ukekort rypejakt i dialog med Inatur. 

Oppdatere bomtavler. Bestille vegoblater. Salg av 

reinskort. Minne styrene på infoskriv. Legge inn info Inatur 

når veiene stenges, ta bort når de åpner igjen (under 

hovedinfo). Økonomirapp.

Vedlikehold Låse hytter 

før utleie 

starter (ca 15. 

juni). Endre 

kode i 

kodeboks. Ha 

ut båter.

Mai Første styremøte etter årsmøte. Sende ut 

infoskriv. Sende ut veiregninger.

mai Første styremøte etter årsmøte. Konstituering. 

Særskilt gjennomgang for nye tillitsvalgte.  Opplegg 

for rypejakta kommende sesong (etter 

årsmøtevedtak). Infoskriv til sameiere og info om 

tilbud til bygda for øvrig. Endelig fordeling reinsjakt. 

Søke fritak båndtvang rypetaksering (hvis 

nødvendig).

Infoskriv (purre igjen tidlig i måneden), papir og web til 

medlemmer. Infoskriv til leiefelt rype og hare. Gjøre klar 

oblater til leiefelt rype - be om ønsket antall. Legge ut 

høstens jaktkort på Inatur - salgsstart i juni. Fakturere  

solgte reinskort. Referat årsmøter legges ut på nett. 

Økonomirapp.

Innrapportering til offentlige registre 

på endringer i eierforhold og styrer. 

Referater skal sendes til 

Brønnøysund.

Vedlikehold Løpende 

tilsyn, 

oppfølging av 

sjekklister.

Jun Innhenting av  tidsreg. fra tillitsvalgte jun Avtale rypetaksering (hvis nødvendig). Minne vaskere på hyttevask, innen 15. juni! Evt åpne 

hyttene enda tidligere hvis forsvarlig. Møte med oppsyn i 

forkant av hyttesesongen.

Fakturere rypejakt leiefelt 

(betalingsfrist 1.7). Konsumprisjust. 

annethvert år.

Jul jul Vedlikehold Tynningsfiske i Eventjønna Løpende 

tilsyn, 

oppfølging av 

sjekklister.

Aug aug Fastsette rypekvoter etter taksering. Dele ut 

reinskort. Oppfølging reinsjakt.

(Dele ut reinskort.) Legge ut rypetakseringsrapport digitalt. 

Info til jegerne om takseringsresultater og evt kvoter på 

rypejakta. Økonomirapp.

Vedlikehold 

Høre med RV om vinteroblater er 

bestilt.

Prioriteringsmøte med rodemenn for 

neste sommer

Stenging av gytebekk 

Eventjønna

Sep sep Oppfølging reinsjakt. Oversikt over småviltjegere sendes oppsynet og 

jaktutvalgsleder (hare) før jaktstart. Vinteroblater bestilles. 

Økonomirapp.

Utbetaling av arealleie. Anbud brøyting Ta opp båter, 

låse opp 

hytter innen 

ca 12.10.

Okt okt Hytter: Legg inn ny kode i automatisk svar til de som 

bestiller via Inatur. Økonomirapp.

Fakturere reinsjakt Oppsummering/ evaluering av året i 

forh. til handl.plan 

Oppslag vinter-sesong bomtavler

Fakturere grussalg. Vinterbrøyting 

Vingelssetra

Oppsummering/ evaluering 

av året i forh. til handl.plan.

Nov Oppsummering/ evaluering av året i forhold til 

handlingsplan. Faktura SNO?

nov Oppsummering/ evaluering av året i forhold til 

handlingsplan. Gjennomgang av priser for jakt for 

kommende 2-3 år. Forberede anbudsprosess 

rypefelt (hvert 5. år)

Årsevaluering med styrer + evt oppsyn, avklare budsjett 

neste år? Stenge hytter for bestilling 2 år fram i tid 

(unntatt påske og sommer). Holde av for sauesanking, 

rypejegere (pakker, leiefelt etc).

Vinterbrøyting Vingelssetra-fakturere Innhenting av  tidsregistrering fra 

tillitsvalgte + utført arbeid

Oppsynsrappo

rt innen 

31.12.

Des Innhenting av  tidsregistrering fra tillitsvalgte. 

Igangsette prosessen med Vekstra for å sende 

ut skjema for endringer i eierforhold. Frist 

settes til 15.01.

des Innhenting av  tidsregistrering fra tillitsvalgte. Prisjusteringer. Legge inn aktiviteter for neste år i 

timesystem. Årsrapport i timesystem.

Sende ut regninger på elg- og 

hjortejakt

Årshjul
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Handlingsplan for administrasjonen i Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Intern kommunikasjon og 

dokumentflyt

Vurdere å legge 

årsmøtepapirer 

tilgjengelig på 

hjemmesiden. Sende 

henvisning på epost og 

på FB/Plakattavla (ikke 

gjennomført, bruker 

fortsatt e-post). 

Fortsette digitalisering 

og tilgjengeliggjøring 

(OK)

Tilby tilgang til 

Medlemsnett for de som 

ønsker det. Fortsette 

digitaliserin g og 

tilgjengelig-gjøring

Effektivisere og bedre 

organisering og drift av 

lagene

Evaluere ordningen 

med endret 

organisering 

implementert på 

årsmøtet 2019. 

Revidere 

oppsynsinstruks 

(påbegynt)

Utrede alternative 

alternative løsninger for 

administrasjon/ 

oppsyn/sekretariat. Vedta 

endringer på 

ekstraordinært årsmøte til 

høsten. Styret iverksetter 

vedtatte tiltak Utarbeide 

instruks for valgkomiteen

Vedta 

endringer for 

på 

ekstraordinæ

rt årsmøte til 

høsten. 

Styret 

iverksetter 

vedtatte 

tiltak. 

Utarbeide 

instruks for 

styre og 

utvalg

Driftsplan

Økonomi

Matrikulering og 

grensemerking sameiet, salg 

av parseller nede i bygda (skal 

vi ta med dette?

 

Revidere driftsplan i løpet av 2021. 
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Handlingsplan for hytter

Generelt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vedlikehold

Gjennomgang av 

alle lagets hytter og 

tilpasse 

handlingsplan ut i 

fra dette

Nye giroer til alle buene

Vedlikeholds

plan hytter 

og buer (OK)

Markedsføring

markedsføring

produktutvikling

Hytte

Koversjøen Vedlikehold naust. Beising (utsatt) Er 

dette gjort 

senere, når?

Utbedring av 

gjerdet rundt 

hytta (OK)

Tette 

sprekker mot 

sør. Skifte 

bunnstokk 

naust (blir 

vurdert i løe-

/buprosjekte

t)

Jekke opp 

hytta, skifte 

gulvbjelker 

og gulv.Tette 

sprekker mot 

sør. Ny ovn

Jakthytte Gjersjøen

Ny ovn og 

solcelleanleg

g

Anneks Gjersjøen Tette 

sprekker

Hytte Bjønntjønnan Kle nord-, 

øst- og 

vestvegg 

(OK)

Kle inn 

sørveggen

Andersbua og 

vedskål, 

Bjønntjønnan. 

Andersbua: rive gulv 

og vegger. Flytte 

bua opp på land. 

Vurdere å bygge 

som krypinn.

Reparasjon vedskål

Søke om ny bu/naust, Anders-bua 

må kondemneres (utsatt). Vurdere 

Storgjeltbua - evt. 

kostnadsoverslag og søknad om 

off. midler (utsatt)

Gulv og innvendig 

kledning revet.

Søknad om tiltak 

Andersbua. 

Plukke bua ned 

(utsatt).

Gjenoppsetting 

av "ny" Andersbu 

(utsatt).

Ny båt Rive 

Andersbua. 

Vurdere ny 

bu 

Rive 

Andersbua. 

Storgjeltbua Vurdere bua- 

evt.kostnadsoverslag og søknad 

om offentlige midler(utsatt).

Tiltak (utsatt). 

Forhandlinger om 

avtale.

Avtale OK Bua plukkes ned 

for restaurering 

(utsatt)

Bua plukkes ned 

(OK). 

Gjenoppsette 

bua (utsatt)

Gjenoppsett

e bua og 

innrede bua 

(OK). Kle inn 

bua og bygge 

dass (utsatt) 

Kle inn bua 

og bygge 

dass

Bratthøa Utleid til 

sauhamnelaget  til 

9.9

Utleid til sauhamnelaget  til 9.9 Utleid til 

sauhamnelaget  

til 9.9

Utleid til 

sauhamnelaget  

til 9.9

Utleid til 

sauhamnelaget  

til 9.9

Sjekke 

nordveggen 

(OK)

Skifte 

kledning 

nordveggen, 

og tette med 

vindtettingsd

uk.

Storbekkbua Ny ovn

Bu Eventjønnloken ny bu/vedlikehold Lakke golv (OK)

Bu Midthøa ny bu/vedlikehold Lakke golv (OK)

Markusbua, 

Båvolbua

Deltagelse i hovedprosjekt Vingelen Turist

Oppdatert info og legge ut hyttene på Inatur
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Handlingsplan for fisk

2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fisktjønn Sette ut fisk Sette ut fisk Sette ut fisk Sette ut fisk Sette ut fisk

Koversjøen

Rødtjønn

Bjønntjønnan

Eventjønnloken

Eventjønna Prøvefiske og 

utfisking

Utfisking

Utfisking forts. stenge 

gytebekk om det gis 

tillatelse Gytebekker stengt høsten 2019, prøvefiske og tynningsfiske

Videreføre deltagelse i Fishspot

Gratis fiskekort for ungdom under 20 år

Årlig ungdomsaktivitet i samarbeid m 4H og/eller skola.
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Sak 8. Valg 

Valgkomiteen, som i år har vært felles for sameiet og utmarkslaget, har bestått av Elin Vangstrøen, 

Anders Norstad og Lotte Iversen. Valgkomiteen har følgende innstilling til årsmøtet: 

 

Verv Navn Første 
gang 
valgt 

På 
valg 

Innstilling Valg 

Hovedstyret John Haakon Stensli 
Torgeir Svae 
Trond Magne Aasheim 

2010 
2018 
2009 

2022 
2022 
2021 

 

Ole Erik Engset 

 

Varamedlem hovedstyret Henning Jarle Lund 2020 2022 
  

Fiske/hytteutvalget Jakob Trøan 
Ole Erik Engset 
Ragnar Sollid 

2013* 
2016 
2020 

2021 
2022 
2022 

Gjenvalg 

Helge Rønning 

 

Leder hovedstyret John Haakon Stensli 
 

2021 Gjenvalg 
 

Leder fiske/hytteutvalget, 
og medlem i hovedstyret 

Jakob Trøan 
 

2021 Gjenvalg 
 

Valgkomite Elin Vangstrøen (leder) 
Anders Nordstad 
Lotte Iversen 

 
2021 
2022 
2023 

Trond M Aasheim 

Leder 

 

Møteleder årsmøte 
2021** 

Utpekes av 
valgkomiteen 1 mnd. 
før årsmøtet. 

  
Harald Sørli 

 

Utsendinger til årsmøte 
Forollhogna 2022** 

   
Odd Arvid    
Nordset 
Lars Graven 

Stein Kaasin 

 

 
* Jakob ble valgt inn i utvalget mens det fortsatt var en del av utmarkslaget 

 
** Det har de senere årene vært praksis at årsmøtet har valgt 3 personer, mens styret har stilt med 
eller valgt ut 3 (vi kan totalt stille med 6). Videre er det innført at utsendinger velges året før, siden 
årsmøtet i Forollhogna gjerne kommer like etter vårt årsmøte. Det er ønskelig at utsendingene får 
noe tid til forberedelser, samt ha mulighet til å påvirke eventuelle forslag vi ønsker å bringe inn for 
årsmøtet. 

 

Fordeling av ansvarsområder innad gjøres av styret. 
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Sak 9. Godtgjørelser 

Valgkomiteen har ikke foreslått nye satser for godtgjørelser, men foreslår årlig indeksregulering.  

Godtgjørelsene var i 2020:  

Godtgjørelse styreleder      5.000,- 

Godtgjørelse for styremedlemmer     2.500,- 

Heldagsmøter       1.500,- 

Kveldsmøter          500,- 

Annet arbeid, timepris (faktureres eller betales ut som lønn):     250,- 
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VEDLEGG. Instruks for valgkomiteen 

Tidligere valgkomitéer har etterlyst en instruks for sitt arbeid. Styrene i sameiet og utmarkslaget har i 

2020 i fellesskap utarbeidet følgende forslag til instruks for valgkomiteen: 

1. Det ble i forbindelse med beslutning om ny organisering på årsmøtene i 2019 bestemt at det skulle 

være felles valgkomite for Vingelen Sameie (videre kalt Sameiet) og Sameiet Vingelen Utmarkslag 

(videre kalt Utmarkslaget). 

2. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for tre år. Tredje funksjonsåret fungerer 

medlemmet som valgkomiteens leder. 

3. Valgkomiteen varsles av de respektive styrene om tidspunkt for årsmøtet så snart dato for dette er 

fastsatt. Samtidig varsles om hvem som er på valg og når vedkommende ble valgt til det aktuelle 

vervet for første gang. Dette gjøres på et fast skjema der valgkomitéen kan legge inn sine forslag, slik 

at skjemaet er klart for utsendelse til årsmøtet når styret mottar valgkomitéens forslag. Det skal settes 

en frist for når valgkomiteens innstilling må være levert styret for å kunne følge årsmøteinnkallingen. 

Årsmøteinnkallingen med sakspapirer skal sendes sameierne senest 14 dager for årsmøtet, se 

vedtekter for Sameiet § 3 og vedtekter for Utmarkslaget § 6. 

4. Tillitsvalgte skal fortrinnsvis være sameiere. Kandidater som ikke er sameiere kan også foreslås til verv, 

men det skal da opplyses overfor årsmøtet at vedkommende ikke er sameier.  

5. Alle kandidater til verv skal forespørres direkte om de vil velges eller gjenvelges. Det er altså ikke 

tilstrekkelig å ikke ha frasagt seg verv for å kunne velges. Valgkomitéen skal søke å oppnå en 

sammensetning av styrer og utvalg som i speiler bredden av synspunkter blant sameierne. 

Valgkomitéen bør videre tilstrebe at vervene rulleres mellom sameierne, slik at ingen innehar samme 

verv over alt for lang tid. 

6. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet i Sameiet innstille kandidater til følgende verv: 

1. Styremedlemmer. Velges for 2 år. Styret har 3 medlemmer i tillegg til leder av fiske- og 

hytteutvalget. 1 eller 2 er på valg (annethvert år). 

2. Medlemmer av fiske- og hytteutvalget. Velges for 2 år. Utvalget har 3 medlemmer. 1 eller 2 er på 

valg (annethvert år). 

3. 1 varamedlemmer til styret. Funksjonstid 2 år. 

4. Styreleder. Velges blant styremedlemmene, for ett år. 

5. Leder av fiske- og hytteutvalget. Velges blant medlemmene av utvalget, for ett år. Leder er også 

medlem av styret. 

6. Møteleder for årsmøtet 

7. Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna for neste år. Minimum 3, inntil 6 stk. Minst 2 av 

utsendingene bør være medlemmer av styret.  

8. Nytt medlem av den felles valgkomitéen som erstatter den som trer ut. 

 

7. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet i Utmarkslaget innstille kandidater til følgende verv: 

1. Styremedlemmer. Velges for 2 år. Styret har 2 medlemmer i tillegg til lederne av jaktutvalget og 

veisameiet. Én er på valg (annethvert år). 

2. Medlemmer av jaktutvalget. Velges for 2 år. Utvalget har 3 medlemmer. 1 eller 2 er på valg 

(annethvert år). 
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3. Medlemmer av veisameiet. Velges for 2 år. Utvalget har 3 medlemmer. 1 eller 2 er på valg 

(annethvert år). 

4. 1 varamedlemmer til styret. Funksjonstid 2 år. 

5. Styreleder. Velges blant styremedlemmene, for ett år. 

6. Leder av jaktutvalget. Velges blant medlemmene av utvalget, for ett år. Leder er også medlem av 

styret. 

7. Leder av veisameiet. Velges blant medlemmene av veisameiet, for ett år. Leder er også medlem 

av styret. 

8. Møteleder for årsmøtet 

9. Nytt medlem av den felles valgkomitéen som erstatter den som trer ut. 

 

8. Valgkomiteen plikter å være representert på årsmøtene. Komiteen avklarer med styrets leder hvem 

som skal lede valget i årsmøtet. Det må herunder også avklares hvordan skriftlig valg skal foregå 

dersom skriftlig valg blir krevd. 

9. Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet også på godtgjørelse til tillitsvalgte.  


