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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 7. NOVEMBER 2019 
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 20.00 – 22.00 

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

(for Utmarkslaget). Trond Magne Aasheim (TMA) og Marius Eggen (vara) var forhindret fra å møte. 

 

2019/26 Rypetaksering og regulering av rypejakta for sesongen 2019 

(behandlet på e-post 21.-26.8) 
Rypetakseringene viste noe over middels rypebestand. Vedtatte system og struktur har blitt fulgt og 

retningslinjene lagt etter føringer fra disse. Dags- uke- og sesongkvote er redusert i forhold til 2018, i 

tillegg til at sesongen avsluttes før jul. Dette som følge av lavere produksjon i år. Ble utarbeidet en 

oversikt oversendt Rådhuset Vingelen.   

 

 

2019/27 Tillatelse til å fotografere jaktsituasjoner med hund før rypejakta 

(behandlet på e-post 14.8) 
Bernt Østhus søkte om tillatelse til å fotografere jaktsituasjoner med hund før rypejakta på leid 

terreng på Sletthøa.  Styret gav sitt samtykke til dette, siden sauesankinga var avsluttet. Det om å ta 

hensyn til rein/reinsjakt. Oppsynet ble varslet. Sameiet får benytte bildene til Østhus i 

markedsføringsøyemed. 

 

2019/28 Overgangsavtale med Budalen (behandlet på ekstraordinært møte 

ved Svartåsbrua 14.6) 
Før reinsjakta i 2019 kom det forespørsel fra Budalen om overgang. Det var enighet om at det var 

uheldig at denne henvendelsen kom svært nær jakstart. Vi ønsker å se alle overgangsavtaler i 

sammenheng, og ønsker derfor ikke å inngå enkeltvise avtaler i 2019. Trond Mange kommuniserer 

dette til Budalen.   

 

2019/29 Kjøp av snøskuter – avtale med Vingelen Idrettslag 
Forrige avtale utgikk høsten 2018. I forrige avtale er det henvisning til et tilskudd kr 90.000.  En ny 

scooter vil også kreve en tilsvarende mellomlegg på kr 90.000. Det er mer hensiktsmessig at VIL eier 

skuteren siden dette er en brukt scooter som ikke utløser mva. Avtalen skal dekke kjøring til sameiets 

hytter og buer i 5 år. Ekstraordinær kjøring faktureres ekstra. 

Vedtak; Styret gir JHS fullmakt til å inngå avtale om tilskudd til kjøp av scooter for kr. 90.000.  

 

Gjersjøhøgda sept Knausvola sept Vola sept - 

Sesongkvote 

innenbygds

Ant. Kort Kvote døgn Kvote uke Ant. Kort Kvote døgn Ant. Kort Kvote døgn Kvote uke Ant. Kort Kvote døgn Ant. Kort Kvote døgn Kvote uke Ant. Kort Kvote døgn Ant kort Kvote døgn

4 4 16 4 2 4 4 12 4 3 10 4 2 3 2 25

Jakta avsluttes 23.12 Lavere ukeskvote pga. 5 dagers ukeJakta avsluttes 30.10 Jakta avsluttes 23.12 Jakta avsluttes 23.12 Dagskvote 1 fra 1.10

I tillegg 1 skogsfugl

Jakta avsluttes 23.12

Grårabben sept Gjersjøhøgda okt - Grårabben okt - Knausvola okt
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2019/30  Nedbetaling lån 
Selskapet har per september 1.375m i kontanter på konto og har god likviditet. Beste estimat på 

årsresultat er kr 650.000, og det er lite investeringer på planen i første halvår 2020. Styret er av den 

oppfatning at selskapet har likviditet til å nedbetale lånet. Dette er også samsvarende med hva som 

har blitt kommunisert til sameierne i årsmøtet, der det ble besluttet å ikke utbetale arealleie for 

2019.  

Vedtak; JHS tar kontakt med TOS og Vekstra for å nedbetale lånet.  

 

2019/31 Veien på Svartåsrabben 
Veien på Svartåsrabben er gruset opp siden sist. Dette er gjennomført uten at Sameiet er konsultert, 
og da ikke i tråd med vedtak i forrige styremøte.  Grusingen har kostet kr 68.220 i arbeid fra Harsjøen 
Entreprenør.  I tillegg kommer grus kjørt fra Ryseteråsen (625m3). 

Fra forrige styremøte ble det vedtatt at Sameiet ikke ønsker grusing lenger enn til parkeringsplassen 

og mulighet for stenging når det er reinsjakt slik at vi unngår at jegere kjører opp på fjellet når det er 

dyr i området. 

Vedtak; I henhold til etablert praksis vil Sameiet dekke 50% av kostnaden. En forutsetning for 

finansieringen er at veien skal kunne stenges over den etablerte parkeringa under reinsjakta. 

 

2019/32 Parkering Tollefshagenvollen 
Dagens parkering er utsatt for skader på biler av beitende storfe. Det går utover våre kunder i fjellet. 

Etter befaring ….. (utarbeidet eget referat etter befaringen) foreligger forslag om et alternativ sør for 

dagens parkering. Ønskelig at denne jobben ble gjort i høst, men grunneier har ikke endelig sagt seg 

villig til å avgi grunn for dette. Saken må derfor utsettes til dette er avklart. Om saken ikke løses før 

neste sesong må det vurderes å gjerde inn nåværende parkeringsplass. Det var enighet om at 

sameiet dekker 50 % av kostnadene dersom foreslått alternativ lar seg realisere.  

Vedtak; Sameiet dekker 50 % av kostnadene med å etablere foreslått parkering ved 

Tollefshagenvollen.  

2019/33 Brev fra Folkedahl 
Vi har mottatt brev fra Harald Folkedahl i forhold til at hytteeierne ikke blir prioritert i tildeling av 

rypejakt. Årsmøtevedtaket ang. prioritering av tildeling for neste driftsplanperiode regulerer dette, 

men styret ønsker at det sees på om det finnes løsninger (nye tilbud) for neste driftsperiode.  

Vedtak; JHS svarer Folkedahl skriftlig.   

2019/34 Jakt på Gjersjøhøa i 2020 
 Rypejakta starter på torsdag i 2020. På Gjersjøhøa har første helga vært forbeholdt 

innenbygdsboende, mens jakta i ukedagene har vært tilbudt som ei pakke til utenbygds sammen 

med jakthytta, med 5 dagers jakt i 2018 og 4 dager i 2019.  Kun to dager gir ikke grunnlag for 

tilsvarende utleie første jaktuka. De to første dagene bør derfor forbeholdes innenbygds jegere i 

2020. 
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Vedtak; Det er styrets innstilling at det ikke selges kort til utenbygds jegere på Gjersjøhøa i før 14. 

september 2019.   

2019/35 Avtale med Østerdal Fuglehundklubb 
Østerdal Fuglehundklubb ønsker å forlenge avtalen for trening av fuglehunder og jaktprøve (vinter).  

Området ble sist runde begrenset en god del, og styret er av den holdning at vi i større grad 

hensyntar veiene (vårløsning) og at prøvene ikke gjennomføres i områder hvor det kan være rein. 

Det er derfor ønskelig at dagens område C1 og C2 går ut og heller tilby området rundt 

Nonsvola/Gråvola. Veiutvalget må vurder å stenge veiene i forkant av prøvene om veiene ikke vil tåle 

trafikken (sameistyret må formidle datoer for prøvene til veiutvalget). 

Vedtak; Avtalen forlenges, men områdene justeres.   

2019/36 Økonomistatus 
Regnskapet per september 2019 viser at sameiets økonomi sammenfaller godt med budsjettet. Det 

gjenstår noen periodiserte kostnader og viderefaktureringer.  Det bør også tas en avsetning på kr 

15.000 for paneling av hytta Bjønntjønnan.  

Bokførte sekretærutgifter sammenfaller ikke helt med tilsendte oversikt fra Rådhuset Vingelen. JHS 

tar kontakt med Vekstra for å få en avklaring.  

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.   

2019/37 Oppfølging fra forrige styremøte og gjennomgang årshjul 
JHS tar initiativ til felles erfaringsutvekslingsmøte med Rådhuset, Stein Kaasin og utmarkslaget. JHS 

og JT stiller fra Sameiet. 

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.  

Det må lages en ny oppsynsinstruks. JHS holder i dette arbeidet.   

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i denne saken.   

2019/38 Referatsaker 
 

1. Oppsummering reinsjakta.  

Jakta forløp uten større problemer. 

 

2. Referat fra møte i utmarkslaget. 

Referat er videresendt. Det er formidlet et ønske om en felles diskusjon om konklusjonene i 

notat fra Åge Sparingen. 

 

3. Reguleringsplan Knausvola hyttegrend 

Det siste som er registrert her, er at kommunen sendte saken til Fylkesmannen til uttalelse. 

Villreinutvalget har ikke kommet med noen egen uttalelse.  

 

4. Takutstikk Storgjeltbua 
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Kommunen fikk en «bekymringsmelding» fra en av sameierne. Planen er å kle inn 

inngangspartiet på bua når den har «satt seg». Det er avklart med kommunen at vi har flere 

år på oss her. 

 

5. Stenging gytebekker Eventjønna 

Det ble gitt tillatelse av fylkeskommunene til å foreta stenging. Tiltaket er i tråd med 

handlingsplan for fisk. Stenging ble foretatt i begynnelsen av september (?) 

 

6. Dispensasjon båndtvang taksering Vola 

Det ble før takseringen i år innhentet tillatelse også på vegne av Tynset Vestre, som ikke 

hadde ordnet med dette. Vi har da dispensasjon for takseringslinjene både for Tolga og 

Tynset. 

 

7. Feil i kart rypejakt innenbygds 

Det ble oppdaget at hele Vingelen var angitt som jaktområde for innenbygds, Rådhuset fikk 

korrigert dette (til de 4 aktuelle kortfeltene). 

 

8. Jaktprøve Tangen (klubbmesterskap ØFHK) 

Leietaker på Tangen har latt ØFHK arrangere klubbmesterskap på feltet, helga  

JHS skal formidle at styret mener kontrakten ikke gir leietaker rett til å gi en slik tillatelse (må 

ses på som en form for framleie). 

 

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

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


