
 

1 
 

REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 28. MAI 2020 
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.30 – 22.00 

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

Aasheim (TMA) og John Westgård (JW) (for Utmarkslaget). Henning Lund (HL) (vara) deltok også 

møtet. 

 

2020/15 Referatsaker 
1) JT orienterer om status i arbeidet for utvalget for utredning av tjenestekjøp/ansettelse 

(Utvalget). Utvalget har vært påvirket av siste tids hendelser og blitt noe utsatt, men 

kartlegging av arbeidsoppgaver er iverksatt.   

2) TS og JHS har fått en henvendelse fra Arne Haugli angående avtale med Arve Trøan for 

oppsetting av sperregjerde. Dokumentasjon av avtalen er oversendt.  

3) Det har vært korrespondanse mellom Rådhuset Vingelen og J. G. Storhaug ang. inngjerding av 

stien opp til Vola.  Dette er ikke naturlig at Sameiet engasjerer seg direkte i, men Hamnelaget 

har sagt de følger opp saken. 

4) Sameiet har fått henvendelse bygdekvinnelaget angående restaurering av varder. Styret er 

ubetinget positive til tiltaket.  

5) Henvendelse fra INNO-UT A/S ang. videresalg og utvikling. Vi har ikke per tiden noe behov for 

dette, og vi velger og takke nei til invitasjonen. 

6) Tamreinproblematikk og annet fra arbeidsutvalget (overganger tas som egen sak): det er 

enkeltdyr inne i området, og problemene knyttes i stor grad til overganger nord i området. Det 

er styrets holdning at Villreinutvalget eller andre vald ikke skal bære de økonomiske 

kostnadene knyttet til dette arbeidet. 

7) Det har vært en diskusjon rundt policy for refusjon av eventuelle kortsalg i forbindelse med 

virusutbruddet. Styrets klare holdning er at eventuell risiko rundt dette må ligge på kjøper.  

Informasjon rundt dette er tydeliggjort i dokumentasjonen som foreligger i forbindelse med 

bestillingen.  

8) Inngåelse av ny rypefeltkontrakt på Søndre Gjersjøhøa er utført med en pris som er omtrent 

5% lavere foregående avtale. Det anses å være markedsrett 

9) Behov for å iverksette Koronatiltak på hytter og iNatur har laget retningslinjer; litt større 

overgang mellom leietagerne, tiltaksliste på alle hytter samt spritdispensere. Dette blir 

iverksatt på våre hytter før sesong 

10) Inkassovarsel fra innbetaling fra Tynset Vestre i forbindelse med rypefeltleie justert for 

oppsynskostnader. Dette skyldes manglende oppfølging av oppgjør  for 2018 og tilsvarende 

gjelder for 2019. Dette blir en ikke-budsjettert kostnad for 2020.  Beløpet er i størrelsesorden 

kr 15.000 per år. JHS følger opp med Vekstra og får på plass en bedre rutine for de kommende 

årene. 

2020/16 Konstituering av styret og fordeling av arbeidsoppgaver 
Årsmøtet har valgt styreleder og leder fiske- og hytteutvalget, og for øvrig konstituerer styret seg 

selv. Styret foreslår at TS tar ansvaret for økonomifunksjon.  
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JHS fortsetter med hovedansvar for rype. TMA fortsetter med hovedansvar for rein. Jakob fortsetter 

som vara til arbeidsutvalget for Forollhogna.  

TS tar enda et ekstra år som referatskriver.  

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/17 Fordeling rein 
Styret har behandlet fordelingen per e-post i forkant av styremøtet. 

Vedtak; fordelingen av rein for 2020 blir som følger: 

 

2020/18 Pris på rein solgt gjennom Sameiet 
Priser legges som utgangspunkt på samme nivå som i fjor, men det åpnes for at storbukkene vil 

selges til lavere priser. Styret ønsker å ikke gi prisgarantier til sameierne. Sameiet bør ikke ta 

økonomisk ansvar for salget, men kun tilrettelegge dette.  

Storbukk 4 STK Reserver Reserver

1. Haugli Kjell Steinar 1.  Trøeng Ola

2. Tolga Utmarkslag 2.  Aasgård Grim Jardar

3. Tobro Audun 3.  Nordvang Anne Berit

4. Svae Torgeir 4.  Aasen Øistein

5.  Gransletten Jon

Liten Bukk 6 stk 6.  Lien Stig B

1. Aasgård Sveinar 7.  Røe Agnes

2. Dalseng Skjalg Urset 8.  Aas Øyvind

3.Jordet Dag Øistein 9.  Dalheim Kristin

4. Motrøen Øyvind 10. Røe Jan

5. Røe Terje 11. Christensen Grete

6. Trøan Jakob 12. Svalastog Halvor

Simle 6 stk

1. Aasheim Trond Magne

2.Engset Ole Erik

3. Jordet Jon Iver

4. Reppesgård Frode

5. Røe Mette

6. Tingstad Marit

Kalv 23 stk

1.  Branden Ane Jorun 13. Nygård Iren

2.  Buttingsrud Lars 14. Nystuen Stian

3.  Haugli Arne 15. Røhner Pål

4.  Haugseng Frode 16. Rønning Helge

5.  Jordet Håkon 17. Storhaug Jo Gardar

6.  Kleven Ole Oskar 18. Storhaug Torstein

7.  Korsjøen Olav 19. Trøan Arve

8.  Kroken Esten 20. Trøan Mari

9.  Lund Henning 21. Vingelen Leif

10. Nordistuen Ola Esten 22. Vingelsgård Ingrid

11. Nordskog Rannveig O 23. Øverbø Erik

12. Nordstad Anders

Reinsjakt 2020
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Vedtak; det ble ikke fattet annet vedtak i saken.  

2020/19 Skuteravtalen med VIL 
VIL har et ønske om å gjennomgå avtalen ang. skuterkjøring på nytt. Fra Sameiets ståsted så ser vi 

ikke noen uklarheter eller grunn til å behandle dette på nytt. Det er VIL´s ansvar å avklare med sine 

kjørere. 

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/20 Fordeling av midler til gode formål i bygda 
Det er mottatt totalt 7 søknader om tilskudd til forskjellige formål i bygda slik det fremgår under.  Det 

er også dette året lagt til grunn tildeling i tidligere år, realisme i prosjektgjennomføring, verdi for flest 

mulig i bygda og finansieringskilder for øvrig. 

Vedtak; Fordeling av tilskudd er vedtatt som følger: 

   

VINGELEN SAMEIE - BEVILGNINGER TIL "GODE FORMÅL I BYGDA" 2020

Søker Kontakt-

person

Tiltak/ 

prosjekt

Total-

kostnad

Søknads-

beløp

Bevilget Merknad søknad

Vingelen 

kirke- og 

skole-

museum

Bjørn Ivar 

Ryen

Utbedring av 

tak (torvtak)

52 965 10 000 10 000

Fjellheim Lina Julnes Oppgradring 

av 4H-rom

200 000 Ikke spes. 35 000

Vingelen 

menighets-

råd

Hilde Gellein 

Løkken

Gammel-

skola - 

maling og 

utbedring 

råteskader

392 000 50 000 Søkte også to 

foregående år. Har 

søkt flere fin.kilder

Smea Kultur-

verksted

Jan Røe Akustisk 

forprosjekt 

til fremtidig 

øvingslokale

80 000 10 000 https://www.proff.n

o/selskap/smea-

kulturverksted/vinge

len/bygg-og-

anleggsleverand%

C3%B8rer/IF9805

C0CVG/

Vingelen 

Idrettslag

Lina Julnes Varmestue 

(m.m.) på 

Morabben

900 000 Ikke spes. Påbygg til dagens 

speakerbu

Bunåva 

boksamling

Lotte 

Iversen

Innkjøp av 

bøker

5 000 5 000 5 000

Vingelen 

bygdekvinne-

lag

Johanne 

Nordstad

Informasjons-

tavler, skilt, 

trimkasse 

m.v. 

Gjeldalen/ 

Berget

ca. 20.000 10 000 10 000 Søknad mottatt 

25.5, men trolig 

sendt 10.5.

SUM 85 000 60 000

+ de uspesifiserte
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2020/21 Organisering av oppsynstjenester for sesongen 2020 
På grunn av Stein Kaasins oppsigelse er det behov for en midlertidig oppsynsløsning for inneværende 

år. Mer permanente løsninger som kan følge av  Utvalgets arbeid vil først få virkning fra neste år.  

Stein Kaasin kan jobbe for inntil kr 15.000, men har ikke lyst til å drive kontroll på veiene. Stein kan 

tenke seg hytteoppsyn og oppsyn med rypejakt. Reinsoppsynet er som utgangspunktet organisert av 

Utvalget for Forelhogna.   

Nord-Østerdal Utmarkstjenester kan være villig til å ta veioppsyn og eventuelt noe reinsoppsyn.  

JHS tar kontakt med Stein Kaasin for å avtale oppsyn på hytte og rype, og tar kontakt med Nord-

Østerdal Utmarkstjenester for oppsyn av reinsjakt og veier. 

Vedtak; det ble ikke fattet formelle vedtak i saken. 

2020/22 Overganger reinsjakt 2020 
Vi har mottatt diverse skriv og brev fra andre valdområder ang. foreslåtte modell.  Styret er 

samstemt i at vi holder på nåværende forslag og ser ikke at det er hensiktsmessig å starte noen 

forhandlinger basert på utspillet fra feltene på nordsiden 

Vedtak; det ble ikke fattet formelle vedtak i saken. 

2020/23 Informasjon rundt budsjettoverskridelse sekretærtjenester 
Rådhuset Vingelen har uttrykt bekymring for at budsjettoverskridelsene burde vært forklart bedre i 

årsmøtedokumentasjonen, og det er uttrykt bekymring for at dette setter Rådhuset Vingelen i et 

dårlig lys. 

Styret presiserer at forbruket er helt og holdent er styres ansvar og Rådhuset Vingelen jobber på 

oppdrag for styret.  Styret har også ansvaret for budsjettet og oppfølging i forhold til dette gjennom 

året. Det er styrets generelle oppfatning at merforbruket ikke setter Rådhuset Vingelen i et dårlig lys 

av den grunn.  

Overskridelsene i timebruk i hovedsak skyldes ekstra statistikkoppdrag som Sameiet har bestilt fra 

Rådhuset Vingelen og merkostnad knyttet til ferdigstillelse av driftsplan.  

Informasjon om dette vil selvfølgelig oversendes Utvalget. 

Vi ønsker for fremtiden å sende årsmeldingen til gjennomsyn hos Rådhuset Vingelen før utsendelse 

slik tidligere har vært praktisert.  

Vedtak; det ble ikke fattet formelle vedtak i saken. 

2020/24 Tilgang til medlemsnett 
Styret hadde en diskusjon rundt hvilken type informasjon som bør ligge åpen tilgjengelig og hva som 

bør begrenses til medlemsnettet. Generelt er styrets holdning at vi bør dele all informasjon som ikke 

inneholder forhold som over tid kan forringe den kommersielle verdien av sameiets produkter. Det 

samme gjelder opplysninger om enkeltpersoner og individuelle forhold. 

Holdningen er per nå at styreprotokoller, avtaler/kontrakter og årsmøteprotokoller og -referat kun 

bør være tilgjengelig sameiets medlemmer.  
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Samtidig ser vi klart behovet for at rettighetshavere får enkel tilgang og det gjøres tiltak for å 

informere rettighetshaverne om brukernavn og passord. 

JHS følger opp med Rådhuset Vingelen.  

Vedtak; det ble ikke fattet formelle vedtak i saken. 

2020/25 Infoskriv 
Dette arbeidet må iverksettes så raskt som mulig.  JHS begynner og sender ut for utfylling.  

Vedtak; det ble ikke fattet formelle vedtak i saken. 

2020/26  Møteplan 
5. oktober 2020 blir satt som tentativ styremøtedato.  Det må også arrangeres et felles styremøte i 

utmarkslaget/sameiet i forbindelse med konklusjonen fra organisasjonsutvalget i siste halvdel av 

oktober og et informasjonsmøte for sameierne eller ekstraordinært årsmøte i november.  

 

Mer var det ikke tid til i dette møtet.  

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


