
REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 29. MARS 2022 
 

Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.00 – 22.45. 

Til stede på møtet: John Haakon Stensli, Ole Erik Engset, Jakob Trøan, Torgeir Svae (via teams), Olav 

Østvang (møtte for Vingelen Utmarkslag), Hege Hovd, Rådhuset Vingelen, deltok som sekretær. 

 

 Referatsaker 

 

• Rypefelta leid ut for rekordpriser de neste 5 årene.  

o Det er signert kontrakter for alle terreng. 

o Det har kommet forespørsel om endringer i betingelsene (ønske om ekstra jeger mot 

ekstra betaling). Dette er avvist. 

• Det er inngått ny avtale om treningsterreng for Østerdal Fuglehundklubb, se sak 2022/3. 

• Har fått forespørsel om tilskudd gitt til 4H-rom i Fjellheim, de ble bevilget og utbetalt i 2020. 

Bør tildelte midler til gode formål følges opp/rapporteres? Det gjøres ikke i dag. 

• Trimposter, Trimgruppa i Vingelen IL. 

 

 Avtale med Rådhuset Vingelen 

Følgende er godkjent pr. e-post: 

• Avtale, foreløpig for ett år. Se sak 2022/10. 

 

Avtalen signert av Rådhuset Vingelen, Sameiet og Utmarkslaget pr 29.03.22. 

 

 Utleie av rypejakt for neste 5 år 

Følgende er godkjent pr. e-post: 

• Avtale om bruk av auksjonsmodul Inatur. Kostnad, fastpris: 100.000,- 

• Bestilling av digitale kart for GPS-bruk, samt utskrift i A3, Roger Olsson. Pris: 10.000? 

 

Oppfølgingspunkter:  

- Dokumentasjon og evaluering av prosessen. Viktig for neste gang tilsvarende prosess skal 

gjennomføres. Dette bør gjøres nå. 

- Strategi for profesjonell oppfølging av feltleierne 

o Informasjon 

o Tilrettelegging/formidling husvære 

o Tilsyn med enkelte atkomstveier 

o Oppsyn 

Gjennomføring her er naturlig å overlate til nytt styre. 

Forslag til ansvarlige for å ta dette videre: Jakob og Hege. 



Innspill mht evaluering:  

Kan hende det lønner seg å starte med de dårligste terrengene? Men får kanskje ikke samme effekt 

med budrunder, med unntak av siste felt. Totalsummen er viktigst. 

Budmodulen var for åpen, for enkelt å se hvem du byr mot. Det blir færre budgivere dersom de 

finner hverandre og slår seg sammen. Bør registrere alle budgivere først. Bør ha fleksibilitet mht 

tidspunkt for budrunde - hadde litt flaks med tidspunktet i denne runden mtp bl.a. 

verdenssituasjonen? 

 

Vedtak: Hege og Jakob tar ansvar for å sette opp et møte sammen med Inatur for å evaluere i løpet 

av nærmeste framtid.  

 

 Ordning for prioritering av rypejakt, for sameierne 

Med utgangspunkt i vedtak i ekstraordinært årsmøte 14.12.21 har sameiestyret og Rådhuset pr. e-

post utarbeidet et opplegg der sameierne kunne søke jakt for 2 jegere i 3- eller 4-dagersperioder, 

med ulike alternativer i prioritert rekkefølge. Tilbudet ble sendt ut 25.2. Med søknadsfrist 15. mars. 

 

Trekking er allerede gjennomført. Dette skjedde før takseringsansvarlig hadde fått prioritert 

jaktperiode. 

Punkter til orientering og diskusjon: 

• Hvordan er trekkingen av prioritet gjennomført? 

• Hvordan vil trekking bli gjennomført neste år? 

• Hvordan løse utfordringen med jakt for takseringsansvarlig? 

Hege orienterte om prosessen: Det var 17 søkere, som ble satt opp i tilfeldig rekkefølge (automatisk 

trekning, se liste under). Søkeren øverst på lista fikk innvilget sin første prioritet, nestemann innvilget 

1. pri hvis den var ledig, hvis ikke fikk vedkommende innvilget 2. pri osv. Siden alle søkere fikk 

innvilget sine prioriteringer (dårligst er én med 3. pri) bør det ikke være noen grunn til å hensynta 

årets fordeling ved neste års trekning.  

 

Vedtak:  

Årets fordeling + trekningsliste vedlagt. Årets fordeling hensyntas ikke ved neste års søking. Hege 

informerer årets søkere om fordeling. Takseringsansvarlige bør ikke gå foran sameieberettigede. Kan 

tilby en sum for jobben, istedenfor jakt, alternativt Båvola 12.- 15. sept (+ 16. - 18. sept hvis de ønsker 

det) sammen med Koversjøhytta. 

Følgende fordeling ble vedtatt (takseringsansvarlig er 

forespurt og takket ja til jakt 12. - 15. sept):  

 

Trukket prioritering:  

1. prioritet 12 stk 

2. prioritet 4 stk 

3.prioritet 1 stk  

4. prioritet  

5. prioritet  

 



Pris i rutene er per periode og viser prisen for et jaktkort, med unntak av hyttepakkene som viser prisen for leie 

av hytta pluss to jaktkort. X betegner tilgjengelig rypekort som Sameiet kan selge gjennom Inatur på vanlig 

måte.  

 

 

 

Felt / periode 
(SEPT) 

10.-11. 12.-15. 16.-18. 19.-22. 23.-25. 26.-29. 30.-2.10 

Grårabben 2 000 
Arne 

Haugli 
Stian 

Nystuen 

3 000 
Leif 

Vingelen 
Trond 
Magne 

Aasheim 

3 000 
Ragnhild 
Utstumo 
Harald 
Sørli  

(1 stk) 
Bjørg 

Enget (1 
stk)  

2 500 
Ove 
Tobro 
 
2X 

2 500 
Einar 
Hilmarsen 
1 kort 
gave    
X 

2 500   
1 kort 
gave  

 
3X  

2500 
4X 

Nordre 
Gjersjøhøa inkl. 
jakthytta og  
2 jaktkort 

6 000 
Jakob 
Trøan 

9 000 
Ole Erik 
Engset 

9 000 
Torgeir 
Svae 

7 800 
2X 

7 800 
2X 

7 800 
2X 

7 800 
2X 

Nordre 
Gjersjøhøa 

2 000 
 
 

3 000 
Lars Ivar 
Jordet 

3 000 
 

2 400 
2X 

2 400 
2X 

2 400 
2X 

2400 
2X 

Knausvola 1 600 
Linda 
Merkesdal 
Odd Rune 
Enget 

2 400 
4X 

2 400 
4X 

2 000 
4X 

 

2 000 
4X 

Båvola inkl. 
Koversjøen og  
2 jaktkort 

5 200 
John 

Haakon 
Stensli 

 

7 800 
 

TAKSØR 

7 800 
2X 

 

7 200 
2X 

7 200 
2X 

Båvola 1 600 
 

2 400 
TAKSØR 

2 400 
2X 

2 100 
Ole O. 
Kleven 
(1 stk) 

2 100 
2X 

      

Felt /periode 
(OKT) 

     3-6.      7.-9.   10.-13.    14.-16.   17.-20.     21.-23. 

Grårabben 2 500 
 

2 500 
ABNordvang 

2 500 2 500 2 500 2 500 

Nordre Gjersjøhøa 
inkl. jakthytta og  
2 jaktkort 

7 800 7 800 
 

7 800 7 800  7 800 7 800 

Nordre Gjersjøhøa 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Knausvola 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Båvola inkl. 
Koversjøen og 2 
jaktkort 

6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 

Båvola 2 100 2 100 2 100 
OOK 1x 

2 100 2 100 2 100 



 Salg av rypekort  

Med utgangspunkt i det som er tildelt sameiere og takseringsansvarlig (se sak 2022/15), har vi et 

betydelig antall kort som kan legges ut for ordinært salg. 

Spørsmål til diskusjon: 

- Skal vi holde oss til 3- og 4-dagersperioder i den perioden sameiere har fått tildelt dette – 

eller enda lenger? 

- Skal vi ha «pakkesalg» for Gjersjøhøgda og Båvola i hele perioden med 3- og 4-dagersjakt? 

- Overgang fra ukekort til ½-ukeskort innebærer en betydelig økning i beskatningen hvis vi 

selger like mange kort som tidligere. Bør vi ut fra dette holde igjen noe av kortsalget til 

taksering er gjennomført (noe mer enn Vola, der vi de siste årene konsekvent har holdt igjen 

kortsalget)? 

Vedtak:   

Venter med å legge ut jakt i oktober og på Vola for salg på Inatur til etter taksering i august som 

tidligere. Resterende rypepakker (se sak 2022/15) legges ut søknadsbasert gjennom Inatur som før.  

 

 Årsmøte Forollhogna 

Årsmøtet holdes 25.4 – i Vingelen! 

Følgende er valgt som utsendinger til årsmøtet: Odd Arvid Nordset, Lars Graven og Stein Kaasin.  

Vi kan stille med 3 representanter til (utpekt av styret). 

 

Ut over ordinære årsmøtesaker er følgende meldt inn til behandling: 

o Søknad fra Røros villreinvald om å få bli medlem 

o Søknad fra Holtålen fjellstyre om tilskudd for registrering og obs. av villrein og tamrein 

Diskusjon i styret: Ønsker at søknad fra Røros villreinvald skal avslås pga det er ikke villrein der. 

Støtter også årsmøtets alternative forslag til vedtak istedenfor å innvilge søknaden fra Holtålen 

fjellstyre.  

Vedtak: Hege videresender innkallingen til deltakerne (Odd Arvid Nordset, Lars Graven og Stein 

Kaasin).  

 

 Forsikringsavtale 

Rørosbanken har tatt over forvaltningen av forsikringene våre i Eika, etter at TOS har brutt ut av Eika-

samarbeidet. TOS bruker nå Fremtind. 

Vi har fått reviderte forsikringsvilkår fra Rørosbanken (de har gått litt ned på pris). Konkurrerende 

tilbud innhentes fra TOS. 

I tillegg til å vurdere de to konkurrerende tilbudene, må vi vurdere om forsikringssummene for 

hyttene er riktige. 

Jakob legger fram saken.  

Det er gjort en vurdering av tilbudene + forsikringssum hytter og det er allerede signert avtale med 

TOS. Avtalen ble presentert i møtet.  



 Årsmelding og regnskap 2021 

Vi tar sikte på å ha forslag til årsmelding ferdig til styremøtet. 

Vi prøver også å få stilt de nødvendige spørsmål til Mona om regnskapet før styremøtet. 

Gikk gjennom forslag til budsjett 2022.  

Hege kopierer gjeldende årshjul + handlingsplaner inn i årsmøte-mappa på Teams til utfylling. Alle 

saksdokumenter og innspill (årsmelding, handlingsplaner etc) må være ferdig innen søndag 3. april kl 

18.00. 

 

 Ekstra epostadresser (upersonlige) for styremedlemmer 

E-post fra Haus byrå 4. mars: 

Vi kan tilby e-post adresser for vingelen.com. 

For inntil 5-post klienter med 1GB lagringsplass hver koster dette kr 35,- eks. mva pr. måned. 

Totalt 420,- pr. år. Inntil 10 adresser med 1GB koster kr 55,- eks. mva pr. måned. Totalt 660,- pr 

år. 

Det er ingen begrensning i antall e-post adresser som kan opprettes på domenet. 

Skal vi gå for dette? Bare styreleder, evt. også utvalgsleder, evt. alle styremedlemmer? 

Merk at vi uansett bør bli mer bevisste på å ha Rådhuset (turist@ og jakt@) på kopi i all 

epostutveksling. 

Vedtak: Hege bestiller en epostadresse til styreleder styreleder.sameiet@vingelen.com  

 

 Oppgradering av nettsider for Vingelen 

 

Melding fra Hege 27.2 om at nettsida vingelen.com som ble opprettet i 2010 nå er sterkt moden for 

en oppgradering. Haus Byrå (tidl. DMT Alvdal) som drifter nettsida anbefaler å lage en ny nettside i 

WordPress, istedenfor Joomla som brukes i dag. WordPress er bl.a. mer brukervennlig. 

Jeg har fått et grovestimat fra Haus mtp å flytte over innholdet til WordPress, samt en  enkel 

søkeordanalyse, og enkel justering og modernisering av dagens design. Vi kan sannsynligvis forvente 

en kostnad på noe i overkant av 100 000 kr, dette inkl. mva. (Mer dersom vi ønsker en større jobb 

med helt nytt design, men det skal ikke være nødvendig). En slik oppgradering kan ikke dekkes av det 

vanlige driftsbudsjettet, så vi har behov for å skaffe egne prosjektmidler. 

Saken er diskutert litt pr. e-post etter det (se meldingstråd), og det er fremført følgende: 

- Prisen på 100.000 er drøy 

- Utmarkslaget og Sameiet bør bidra like mye 

Innspill: Overgang til WordPress gjør det enklere bl.a. å implementere modul for registrering 

overgang reinsjakt. Ingen god løsning å måtte be lokale bedrifter, lag og foreninger etc om tilskudd til 

oppdatering av nettsida. 

http://vingelen.com/
mailto:styreleder.sameiet@vingelen.com


Vedtak: Sameiet og Utmarkslaget (vedtatt på styremøte 28.03) deler kostnadene til oppgradering av 

nettsida.  

 

 Dressurområde for fuglehunder 

Jakob har mottatt ønske fra en av jegerne i jaktlaget på Skjæret om å kunne drive «fuglehundskole» 

(arrangere treningssamlinger) i Vingelen. Kanskje da med overnatting på Vingelsgaard. 

Kan vi åpne for noe slikt, eventuelt hvor og når? 

- På Skjæret (eget felt), i jakttida? 

- På Vola 

- I treningsterrenget til ØFHK (vinter), alternativt andre vinterområder? 

- Andre muligheter? 

Dette burde ideelt sett vært tatt opp i forbindelse med driftsplanprosessen, og diskutert grundig 

gjennom der. 

Innspill: Vanskelig å kombinere med vanlig jakt. Bør være åpent for enten trening eller jakt, i hvert 

fall i høgsesongen.  

Vedtak: Jeger kan få førsteretten til å kjøpe alle 4 rypekort på Vola uke 2 og 3 i jakta. Dersom det ikke 

åpnes for jakt på Vola kan det kjøpes treningskort til samme pris. Forutsetning at deltakerne bor på 

Vingelsgaard. 

 

 Jaktstatistikk rype 

Hege bes orientere om hvilke data vi har, og hvordan statistikk er sammenstilt tidligere. 

Til diskusjon – hvilken statistikk er nyttig fremover? 

- Antall skutte ryper  

- Antall jaktdager (jegerdøgn) 

- Skutte ryper pr. jegerdøgn 

Tallene kan fremstilles for Vingelen samlet eller pr. jaktfelt, og kan også brytes opp på ulike 

tidsperioder (f.eks. pr. måned).  

Det er viktig å huske på at tallene påvirkes av rypebestand, jaktregler (jakttid og kvoter) og vær-/ 

snøforhold. 

 

Hege har tidligere utarbeidet forslag til sammenfattet jaktstatistikk (i 2020). Forslaget sendes på 

epost til alle styremedlemmene for en grundigere gjennomgang.  

 

 Ferdigstillelse av driftsplan med vedlegg 

Planen med vedlegg må være tilgjengelig på nett før årsmøtet. 

Gjenstår:  

- Instruks for styre og styremedlemmer, eks bruk av vara. (Se sak 2022/25). 



- Oppsynsinstruks (Sak 2022/26).  

- Oppdatering jaktregler? 

- Kart over fiskevann? Jakob sjekker mht Busjøen.  

 

 Instruks for styret og styremedlemmene 

• Retningslinjer for fakturering av timer m.m. fra sameiere (felles sameiet og utmarkslaget) 

Ettersender forslag, ønsker innspill for å kunne ferdigstille før årsmøtet. 

 

 Oppsynsinstruks 

Regulering av oppsynets aktivitet reguleres gjennom disse dokumentene: 

1. Den generelle oppsynsinstruksen, sist revidert i 2020, som sier noe om hvordan oppsynet, uansett 

hvem det er, skal opptre og rapportere til. Denne vil være flerårig, men trenger sikkert justeringer 

med ulike mellomrom. Punkt 1 om ansettelse og ansvarsforhold bør tas ut eller i alle fall revideres. 

Denne bør revideres av Rådhuset, Sameiet og Utmarkslaget i fellesskap 

2. Arbeidsavtale eller oppdragsavtale som er knyttet til den enkelte oppsynspersonen, for ett eller 

flere år. Regulerer lønn, arbeidstid, eventuelt honorar o.a. Naturlig at Rådhuset har hånd om denne 

alene, men med klar forankring til 1 og 3.  

3. En konkret oppgavebeskrivelse for det enkelte år, ut fra hva styrer og utvalg prioriterer. Også 

avhengig av budsjettet. Utarbeides av Rådhuset, Sameiet og Utmarkslaget i fellesskap (i praksis 

sameiestyret, jaktutvalget og veiutvalget som gjør prioriteringene, med utgangspunkt i budsjettet). 

Innspill: Rådhuset Vingelen har gjort endringer i den generelle instruksen, den er sendt ut til John 

Haakon og Olav for gjennomgang. 

Vedtak: Generell oppsynsinstruks ferdigstilles før årsmøtet. Arbeidsavtale og oppgavebeskrivelse 

ferdigstilles så snart som mulig etter årsmøtene, og i god tid før sommersesongen. Rådhuset Vingelen 

ansvarlig for å følge opp.  

 

 Skuddpremier 

Fra «Jaktregler for Vingelen», ajourført 2018: 

 



Noe informasjon som kan være av interesse: 

Rapport fra prosjekt i Værnesregionen 2011-2017 

Foredrag Hans Chr. Pedersen for Norges Bondelag 

 

Noen vurderinger: 

- Effekten av predatorbekjempelse er usikker, men det gir i det minste et positivt signal til 

feltleiere og andre rypejegere at vi har en aktiv innsats her 

- Skal predatorbeskatning ha noen effekt, må innsatsen være relativt betydelig og strekke seg 

over lengre tid 

- Det er mye som tyder på at beskatning av rev og mår er viktigst.  

Vedtak:  Sameiestyret ønsker at skuddpremie heves til kr. 1.000 for rev og mår og at det tillates jakt 

med hund etter rev fra 10.09.    

 

 Knausvola hyttegrend 

Vi har fått brev fra Arne Hauglis advokat, vedlagt et skriv fra Einar H. og Olav Ø., dette stilet til 

Statsforvalteren. Advokaten ber oss svare på noen spørsmål innen 1.4. Vet ikke om de skal anmode 

Statsforvalteren om ny behandling, eller hva. 

Vi har ingen plikt til å svare, men bør nok gjøre det. Spørsmålet her er først og fremst om vi skal svare 

veldig kort – på det advokaten spør om – eller om vi skal gi et fyldigere svar.  

Vedtak: John Haakon forfatter et kort svar til advokaten. Oppfordrer ellers til at kommunikasjonen 

mellom partene holdes på et saklig og faktabasert nivå og unngår personangrep. 

 

 Aktivitetsplan og budsjett 2022 og neste 5 år 

• Skal vi gjøre større endringer som følge av kraftig økning av inntektene – f.eks. til veier og 

«gode formål i bygda»? 

• 5-års aktivitetsplan  

• Oppgavefordeling styret/Rådhuset Vingelen/Vekstra - med utgangspunkt i årshjulet (som 

revideres), se siste versjon 23.02.2022 (sendt ut fra Hege 24.02) 

o Fordeling av reinsjakta – hvordan organiserer vi dette? 

• Budsjett 2022 

Vedtak: Foreslår i budsjett å øke potten til gode formål i bygda fra 60 000 kr til 100 000 kr.  

 

Oppgaver som ikke trenger behandling i styremøtet: 

• Kunngjøring av søknadsfrist for «gode formål i bygda» 

• Praktiske forberedelser av årsmøtet, herunder ferdigstillelse og utsendelse av dokumenter 

 

 

https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/2484359/FoURapport192018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bondelaget.no/getfile.php/1395708/Bilder%20fylker/Nordland/Prosjekt%20Utmark/Ryper%20og%20predasjon%20Hans%20Chr%20%20Pedersen.pdf

