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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 29. MAI 2019 
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 20.00 – 22.00 

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

Aasheim (TMA), Marius Eggen (vara) og John Westgård (for Utmarkslaget) 

 

2019/14 Vei Svartåsrabben 
Styret gjennomførte før møtet befaring på Svartåsrabben.  Veien er nå laget lenger enn hva styret 

hadde trodd det var enighet om og anlagt en parkeringsplass. Styret ønsker at kommunen vurderer 

om parkeringsplassen er vært søknadspliktig. Styret har fått henvendelse fra Utmarkslaget om 

grusing. Dette er ikke budsjettert.  

Det er tre forhold som må hensyntas;  

- Økonomi – når har vi råd til å gjøre dette 

- Ønsket ferdsel – større tilgjengelighet gir mer ferdsel som kan forstyrre reinsterrenget 

- Lovligheten – parkeringsplassen er muligens søknadspliktig 

JW kommenterer at dette opprinnelig er en bilvei. Styret ønsker ikke at det legges opp til mer ferdsel 

ovenfor parkeringsplassen enn det som har vært. En åpen vei vil kunne medføre økt ferdsel.   

Vedtak; Styret ønsker: 

1) Avklaring med kommunen angående parkeringsplassen. Utmarkslaget tar initiativ til dette.  

2) Det iverksettes grusing, men at grusingen stoppes ved parkeringsplassen. Det er ikke ønskelig 

at veien går videre forbi parkeringsplassen, slik at den må stenges her. Nytt 

investeringsbudsjett utarbeides.  

3) Endelig investeringsbeslutning utsettes til punkt 1 og 2 er avklart 

2019/15 Konstituering av styret 
Årsmøtet har valgt styreleder og leder fiske- og hytteutvalget, og for øvrig konstituerer styret seg 

selv. Arbeidsutvalget spilte inn at det kunne være hensiktsmessig å vurdere å utpeke en 

økonomiansvarlig. Styret foreslår at TS tar ansvaret for økonomifunksjon.  

JHS fortsetter med hovedansvar for rype. TMA fortsetter med hovedansvar for rein. 

TS tar et ekstra år som referatskriver, men over tid skal det rulleres på det.  

2019/16  Møteplan 
Ønskelig å sette en møteplan for hele året. Følgende styremøter er planlagt; 

• 22. august 2019 

• 7. november 2019 

Dersom noen får problemer med de oppsatte datoene, må det gis beskjed med en gang slik at vi kan 

prøve å finne ny dato. 



 

2 
 

2019/17 Referat- og orienteringssaker 

• Nye leietakere Søndre Gjersjøhøa (Busjødalsrabban); Fått nye leietagere.  Feltet er leid ut for 

190.000 per år i tre år. Dette oppfattes til å være markedspris 

• Salg rypekort; vurderinger gjøres etter at takseringsresultatene er klare ihht etablerte 

retningslinjer.  

• Årsmøte Forollhogna; et godt gjennomført årsmøte etter gode forberedelser fra styret. Den 

nye strukturen synes å fungere godt.  

• Ferdigstillelse driftsplan; lagt ut etter Årsmøtet. Tilgjengelig på lagets hjemmeside 

• Overdragelse sameieandeler fra Sæteren; tinglyst og i orden.  

• Villreinjakt – TV2; innspill fra Villreinutvalget.  Lasse Kjuus som er aktuell for å promotere 

Vingelen 

• Regning på skuterkjøring (ikke budsjettert); nøktern regning fra VIL. Dette burde vi ha 

budsjettert for, men dette er avglemt.  

2019/18 Fordeling og salg av rein, herunder spm. om innkjøp av reinsbukker 

for salg 
TMA informerte om tildeling og viste til statistikk. Med færre dyr og annen avskytingsprofil blir det 

sjeldnere mellom hvert år det blir tildeling av storbukk. 

Styret fortsetter praksisen med å tilby ungdomskort til førstegangsjegere. Det er ikke ønskelig i den 

spesielle situasjonen vi er i med reinstammen nå at vi kjøper dyr fra områder som sjelden eller aldri 

har rein på sine områder. 

Hvis det skal formidles dyr skal dette gjøres fra felt som ellers har høy fellesprosent. Eventuell 

formidling skal måtte gi en margin på over 20%.  
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Vedtak; Forslaget til fordelingen er enstemmig vedtatt.   

2019/19 Fordeling av midler 
Det har kommet inn søknader om tildeling av midler i henhold til tabell under. Midler til fordeling er 

kr 60.000. 

Primært støtter vi tiltak kommer allmenheten til gode og som har begrenset med andre 

finansingskilder. Tilskudd til offentlig drevet virksomhet, som skole og barnehage, prioriteres ikke.  

Det er også viktig at midlene tildelt kan utløse faktisk aktivitet. Overordnet er styret også av den 

oppfatning at vi ikke støtter generelt vedlikehold av bygningsmasse.  
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Vedtak; Tildelte midler vedtas slik det fremgår av tabellen over.  

2019/20 Infoskriv 
 Ikke kommet like langt som ønsket, men det arbeides med dette frem mot styremøte i utmarkslaget 

neste uke.  

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.   

2019/21 Søknad om oppsetting av turpost Tolga Turlag 
Turlaget ønsker å sette opp turpost på Bratthøa.  Det er hensyn til rein som er tungtveiende i denne 

sammenheng, og det er derfor ønskelig at posten fjernes før reinsjakta.  

Vedtak; Styret innvilger søknaden om å sette opp turpost som må tas ned igjen i løpet av 19. august.  

2019/22 Vei Ræbbenget 
Styret ønsker en befaring for å bedre innsikt i problemstillingene.  

Det oppfattes at det primære ønsket er å flytte parkeringa fra Tollevshågåvollen på grunn av at okser 

blir stående utenfor vollen og skader biler og for fremkommelighet  for melkebil. Målet må være å 

VINGELEN SAMEIE - SØKNADER OM TILSKUDD 2019

Søker Kontakt-

person

Tiltak/prosjekt Total-kostnad Søknads-

beløp

Bevilget Merknad 

søknad

Tøllånøta Nina Tollan 

Hagen

Abonnement på 

InDesign for 2 

år, 2 PC-er 12 000 12 000 12 000

Søknads-

beløpet 

dekker for to 

år, vil gjerne 

ha mer!

Bunåva SA Bjørnar Husa Oppgradering 

av kjeller-lokaler 

for 

tilrettelegging av 

aktiviteter der

150 000 Ikke spes.

Særlig tenkt 

på aktiviter 

for barn og 

unge. Er 

Avhengig av 

støtte fra 

flere 

Fjellheim Lina Julnes Kokekjele Ca. 180.000 + mvaIkke spes. 17 000

Vingelen 

menighets-

råd

Grete 

Nesteby

Gammel-skola - 

maling og 

utbedring 

råteskader

326 000 50 000

Søkte også i 

fjor. Har søkt 

flere 

fin.kilder

Vingelen 

barnehage

Liv Bjørnstad Raier til lavvo
14 000 14 000

Klettsno 4H, 

VIL og 

Vingelen 

oppvekst-

senter

Bente 

Nordistuen

Gapahuk med 

inventar, 

Morabben 80 000 30 000 20 000

Bunåva 

boksamling

Hilde Løkken Innkjøp av 

bøker
4 000 4 000 4 000

Tolga Turlag Ingvild 

Nesteby

Innkjøp av 

turkasser
12.500 ? 7 000 7 000
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etablere en inngjerda parkingsløsning.  Denne kan være både overfor og nedenfor vollen. Det 

uansett ikke økonomi til å gjøre utbedringstiltak i år.   

Vedtak; Styret trenger en bedre forståelse av problemstillingene og løsningsalternativene. 

Utmarkslaget/veiutvalget bes organisere en befaring.  

2019/23 Kjøp av snøskuter – avtale med VIL 
Vi er avhengig av å få ved inn på fjellet og det er gunstig at Sameiet eier skuteren fremfor VIL. 

Vedtak; Styret er positive til kjøp av ny snøskuter, men må passe på likviditet. 

 

2019/24 Oppsynsinstruks 
JHS beklaget dårlig fremdrift med dette. Det var til styremøte sendt ut en del punkter som må 

vurderes i ny instruks, det var ingen som hadde fått sett på dette. Men de sentrale punktene er 

diskutert tidligere. JHS tar møte med Stein og diskuterer med han, og kommer tilbake med et konkret 

forslag til ny instruks. 

Vedtak; Vedtak bli fattet på et senere tidspunkt (godkjenning av ny oppsynsinstruks)  

 

2019/25 Årshjul og handlingsplaner – oppgaver fremover 
Styrets leder går igjennom årshjulet og understreker at det må tas en gjennomgang med nye 

medlemmer – også i de respektive utvalgene. Ellers synes vi å være ajour i forhold til oppgaver.  

Arbeidsutvalget for reorganisering foreslå at også at Fiske- og hytteutvalget fordeler 

ansvarsoppgaver i større grad enn tidligere. Hensikten er å lette byrden for leder. Utvalget bør ha et 

møte før sommeren, og det bør arrangeres et møte med oppsyn og RV for å definere og prioritere 

oppgaver for sommeren.   

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i denne saken.   

 

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

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


