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REFERAT	STYREMØTE	VINGELEN	SAMEIE	19.	MAI	2021	
Sted: Digitalt møte via Teams  

Tid: Kl. 19.30 – 20.30 

Til stede på møtet: John Haakon Stensli (JHS), Jakob Trøan (JT), Torgeir Svae (TS), Ole Erik Engset 
(OEE). Olav Østvang (OØ) møtte fra Utmarkslaget og Kjetil Eggen (KE) fra Dalsbygda Jaktlag.  
 

2021.23 Treningsskudd	sesongen	2021	
Miljødirektoratet har for sesongen vedtatt at storviltprøve skal være et krav for å kunne jakte storvilt, 
men at kravet om treningsskudd avvikes for å redusere smittetrykket.  

Sameiet og Utmarkslaget er av den oppfatning at dette også må gjelde for vår del av Forelhogna og 
utmarka for øvrig, men at det skal oppfordres til å gjennomføre treningsskudd slik kravene har vært 
foregående år forutsatt at dette lar jeg gjennomføre innenfor gjeldene smittevernanbefalinger og -
pålegg. 

Vedtak: for jaktsesongen 2021 fravikes det ordinære kravet om 80 treningskudd. 

2021.24 Ansettelse/Engasjement	oppsyn	sesongen	2021	
For å dekke årets behov for oppsynstjenester ble det våren 2021 utlyst et midlertidig engasjement i 
samarbeid med Dalsbygda jaktlag. Fire tilbud ble mottatt, ett ble trukket og ett ble forkastet på 
grunn av pris.  

To intervjuer ble gjennomført av et ansettelsesutvalg bestående av representanter for Sameiet, 
Utmarkslaget og Dalsbygda Jaktlag. Begge søkere var godt kvalifisert for jobben.  

Et enstemmig utvalg anbefaler å engasjere Gjermund Urset og Jon Horten for å utføre oppsyns- og 
vedlikeholdstjenester i Vingelen og Dalsbygda for sesongen 2021.  

Rådhuset Vingelen har sagt seg villige til å finne en løsning for ansettelse av Gjermund Urset på 
timesbasis uten marginpåslag. Rådhuset Vingelen ser fremtidige forretningsmuligheter knyttet til 
samarbeidet.  

Jon Horten vil fakturere direkte for sin medgåtte tid fra sitt enkeltmannsforetak til de enkelte lagene.  

Vedtak: JHS gis fullmakt til å inngå avtale med Rådhuset Vingelen for å engasjere Gjermund Urset 
innenfor rammene av utlysningen og tilbudet, og tilsvarende avtale med Jon Horten direkte.  

2021.25 Revidering	oppsynsinstruks	
Nåværende oppsynsinstruks har vært oppdatert i to runder de siste årene, men må oppjusteres for å 
reflektere ny organisering og nye kontaktpersoner.  

Dalsbygda jaktlag har ikke en egen oppsynsinstruks.  

Det er ønskelig at oppsynet har én instruks å forholde seg til, og det utarbeides en felles instruks for 
begge valdene for sesongen 2021.  

Vedtak: JHS oppdateres nåværende oppsynsinstruks og utarbeider en felles instruks for 
engasjementet under punkt referatsak 2021.24.  
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Mer ble ikke behandlet på dette møtet.  

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


