
 

1 
 

REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 4. MARS 2019 
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.30 – 22.00 

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

Aasheim (TMA), og John Westgård (for Utmarkslaget) 

 

2019/6 Referat- og orienteringssaker 

• Årsmøtet avholdes 2. april 2019.  Papirer skal ut senest 14 dager i forkant.  
• Endringer Brønnøysund. Det er fortsatt ikke oppdatert.  Her må vi være tettere på med 

Vekstra og sørge for at dette kommer i orden. 

• Oppfølging av betaling for Sameieteiger har hengt, og vil bli fulgt opp 

• Inntekts- og kostnadsfordeling rypefelt Vola. Skal fordeles etter areal og dermed skal vi ha 

mer enn halvparten samt dekning for kostnader til oppsyn før fordeling.  

• Fradeling festetomt til Vingelen IL. Punktfeste er tilstrekkelig.  Kostnadene må dekkes av VIL 

da de ellers har fått tomta vederlagsfritt.  

• Lån i TOS er understrevet 

2019/ 7 Utbygging Knausvola hyttefelt 
Innstillingen vår fra forrige høringsrunde består. Hensynet til reinens trekkruter veier tyngre enn 

enkeltsameieres økonomiske gevinst selv innregnet verdiene potensielle hytteeiere legger igjen 

lokalt. 

Området er allerede inngjerdet på grunn av beitedyr og en ytterligere fortetning vil redusere 

sannsynligheten for at reinen kan utnytte området sør for hyttefeltet opp mot Kletten betraktelig.  

JHS og JT formulerer en tilbakemelding i tråd med tidligere holding og diskusjoner. 

2019/8  Retningslinjer for hundetrening 
Hundetrening er diskutert i styret og informert om på felles informasjonsmøte hvor JHS gikk 

igjennom de juridiske aspektene knyttet til dette.  Oppsummeringsmessig ligger forvaltningen av 

dette på henholdsvise grunneierlag.  

Oppsynet må instrueres om regelverket og Sameiets holding til hvordan dette skal forvaltes. 

Vedtak; styret ønsker per i dag ikke å åpne for noe vesentlig mer hundetrening enn tidligere. Saken vil 

bli diskutert i etterkant av årsmøtet 2019 med eventuell behandling i 2020.  

2019/8 Oppsynsinstruks 
Dette er en styresak, ikke årsmøtesak. JH har jobbet litt med saken, orienterer litt om status og 

problemstillinger. Fått instruksen fra Kvikne Fjellstyre og de uttrykker også behov for å forbedre 

dette.   

Dette er litt komplisert i forhold til det privatrettslige og det offentligrettslige – 

grunneierrettighetene og generelle regler. Begrenset politimyndighet kommer inn i denne 

diskusjonen.   
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Vi har mulighet til å avgrense arbeidsoppgavene, men ikke offentligrettslige forhold. Da er oppsynet 

direkte underlagt Politiet.  

Det er rom for å presisere oppsynsinstruksen og oppdatere den med gjeldene regelverk. JHS arbeider 

videre med dette. 

2019/9  Rypejakt på bygdafelt/kortfelt 2019 
Bygdafelt/kortfelt 

Jegerne er stort sett fornøyd med ordningen, og det oppfordres til å videreføre ordningen slik at 

disse blir bedre innarbeidet og mulighetene dermed utnyttet.  

På Rypefeltet Knøsvola er det ønskelig at det ikke selges rypekort siste uka før 25. september av 

hensyn til elgjakt i terrenget.  Dette er konsekvent med resten av forvaltningen.  

Vedtak: Ordningen fra 2018 videreføres til 2019 foreslås fremlagt for Årsmøtet 

2019/10 Revurdering av tilbud til prioritering av hytteeiere 
Saken ble behandlet av Årsmøtet i 2018 og inngår i Driftsplanen. Saken kan også sees i sammenheng 

med ønske om å utvide hyttefeltet, ref sak 2019/7.  

Styret ser det som naturlig at saken diskuteres igjen når neste driftsplan skal vedtas.  

Vedtak: Saken ble grundig behandlet på Årsmøtet i fjor. Styret ser ikke at det er noen reell grunn til 

saken står annerledes i år, og ønsker ikke å fremme saken for Årsmøtet i 2019.   

2019/10 Bestandsplan Forollhogna  
Jakob går igjennom hovedpunktene i Bestandsplanen. Denne er sendt på høring for å samle inn 

synspunkter før 15. mars. Målet er å ha denne ferdig behandlet før årsmøtet. 

Styret er godt fornøyd med arbeidet utvalget og JT har gjort med dette og forslagene støttes. 

Deltagerne på årsmøtet   

Vedtak: Det arrangeres et møte med deltagerne hvor disse blir informert og blir enige om hvordan 

dette skal behandles på Årsmøtet i Forollhogna. 

2019/11  Oppdatering utmarksplan 
Her må vi få mer trykk på ferdigstillelse i god til før årsmøtet slik at styret får tilstrekkelig med tid til å 

gjøre nødvendige korrigeringer.  

Det ble ikke fattet vedtatt i saken. 

2019/12 Årshjul, handlingsplaner og budsjett 2019 
Budsjettet er gjennomgått og styret er enige om et forslag. Det er uklare poster fra regnskapet fra 

2018 som må avklares før endelig budsjett.  

Handlingsplan på hytte og fiskeutvalget skal utvikles og årshjulet kvalitetssikres.  

Det ble ikke fattet vedtatt i saken. 
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2019/13 Årsmøtesaker for øvrig 
Det er ikke innkommet noen saker innen fristen. Årsmøtepapirer sendes som i fjor bare ut med e-

post. De som ikke har e-postadresse eller ikke har mulighet for å skrive ut sakspapirene, kan hente 

disse hos Linda på Sagmoen. JHS sørger for innkalling. 

Saksliste blir derfor som følger: 

• Godkjenning av fullmakter 

• Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen  

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Årsmelding for 2018 

• Regnskap og balanse for 2018 

• Vedtektsendringer 

• Rypejakt på bygdafelt/kortfelt i 2019 

• Aktivitetsplan og budsjett, fastsettelse av arealleie for 2019 

• Valg 

• Godtgjørelser 

Mer var det ikke tid til i dette møtet. Neste møtetidspunkt er ikke satt. 

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


