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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 30. MAI 2018 
Sted: Sagmoen, Vingelen    

Kl. 19.30 – 22.30 

Tilstede på møtet:  

Ordinære medlemmer; John Haakon Stensli (JHS), Trond Magne Aasheim (TMA), 

Jakob Trøan (JT), Torgeir Svae (TS) 

John Westgård deltok som representant for Utmarkslaget. 

 Jakob Nordstad fra Magnillsjøan deltok på sak 2018/13  

 

 

2018/10. Konstituering av styret 
Det nyvalgte styret i Sameiet gjennomførte sitt første møte etter årsmøtet. 

Vedtak; Styret konstituerte seg uten store endringer fra tidligere organisering. TS ble oppnevnt som 

fast referent.  

2018/11.  Referatsaker  
Fradeling areal opp mot Kletten. Overdragelse til de tre eiendommene er tinglyst. Oppmerking i 

terrenget gjenstår.  

Forsikring Storgjeltbua og bua på Midthøa. Er lagt inn på forsikringen vår for hyttene. 

Leie av areal for lagerbygg Vingelen IL Er foreløpig nektet tinglyst, kommunen må avklare om det 

trengs oppmålingsforretning. 

Rypetaksering: Er planlagt på Gjersjøhøgda 11. – 12. august og i Ørvilldalen 18. - 19. august. Vola tas 

på ettermiddager før 18. august. 

Endring i Fiske- og Hytteutvalget. Arve Solskader flytter fra Østerås og kan da ikke sitte i Fiske - og 

hytteutvalget. Erstattes av Jon Gransletten (vara). 

2018/12. Fordeling av midler til gode formål i bygda 
Styret gikk igjennom tilsendte søknader og tidligere års tildelinger. Det ble diskutert om det for 

fremtiden burde utarbeides tydeligere retningslinjer, men i årets tildeling ble det vektlagt elementer 

som blant annet; allmennytte, alternative finansieringskilder, tidligere tildeling og kvalitet på søknad 

og prosjekt.  

Vedtak; Styret var samstemt i følgende tildeling i 2018; 
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Søker Kontakt-person Tiltak/prosjekt Total-
kostnad 

Søknads-
beløp 

Bevil-
get 

Merknad 

Fjellheim Lina Julnes Ytre og indre 
vedlikehold 

248 000   20 000 Søknadsbeløp ikke spesifisert. Se søknad, 
kostnadsoverslag og byggebudsjett 

Gammelbruas venner Eisten Aaseng og 
Grete Christensen 

Gjenoppbygging av 
Gammelbrua 

180 000 5 000 - Tidligere år bevilget totalt kr. 29.500. Se budsjett 
og befaringsrapport fylkeskommunen. 

Bunåva boksamling Hilde Gellein Løkken Innkjøp av bøker 5 000 5 000 5 000 Kun e-post 

Bunåva kafé Tor Magnus Hansen Utstyr Ikke spes. 20 000 - Satsing på økt aktivitet etter at Vilde er engasjert, 
Servering, catering 

Klettsno 4H Bente Nordistuen Innkjøp av to telt 9 000 9 000 9 000 Telt som også lånes ut til andre lag og foreninger  

Klettsno 4H Jakob Trøan Kjøp av reinskalv 4 000   - Gitt gratis overnatting og tilsagn om evt. rypekort 
i styremøte 21.3.18 

Vingelen 
Bygdekvinnelag, 
turgruppa 

Johanne Nordstad Sti i Kanerlia 15 200 10 000 10 000 Benker, trimkasse, infotavler, rydding og merking 
m.v. 

Menighetsrådet Grete Nesteby Oppussing 
Gammeskula 

366 000 20 000 - Tiltak tenkt gjennomført først i 2019. Mulighet 
for bevilgning fra kulturminnefondet sentralt 

Vevstua Christel G. 
Reppesgård 

Utstyr vevstua 6 000 6 000 6 000 Søknad sendt inn i 2017, men ble glemt da. 
Søknads-beløp ikke spes. 

Vingelen Kirke- og 
skolemuseum 

Bjørn Ivar Ryen Toalett og 
brannsikkert arkiv 

800 000 15 000 10 000   

Sum    90 000 60 000  

JHS tilskriver samtlige søkere og orienterer om tildelingen. 
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2018/13. Orientering fra Villreinutvalget ved Jakob Nordstad 
Ny leder av Villregnutvalget – Jakob Nordstad – var invitert til å gi en redegjørelse for oppstarten av 

arbeidet i det nye Villreinutvalget. Dette er kritisk siden situasjonen både for utvalget og 

reinstammen er utfordrende. Jakob gav en grundig orientering, og styret var samstemt i at Utvalget 

har en viktig jobb foran seg, men at de tiltak som nå iverksettes er riktige.  

Vedtak; JT og TM initierer møte med andre grunneierlag for å avklare overgangsavtaler for 2018. Det 

bør utarbeides et konsistent og koordinert system for overganger fra og med jaktsesongen 2019. 

2018/14 Fordeling reinsjakt 
Lav kvote og få overgangsavtaler gjør tildeling av dyr uvanlig lav. TMA presenterte et godt 

gjennomarbeidet forslag til fordeling som baserer seg på historisk tildeling. Styret gikk igjennom 

tildelingsforslaget og hadde ingen innvendinger. Tildelingen offentliggjøres så raskt som mulig.  

Vedtak; Styret var samstemt i tildeling for 2018 slik det fremgår i vedlegget 

2018/15  Organisering rypefelt for jaktsesongen 2018 
Organisering av kortsalg på rypefeltene har vært diskutert gjennom våren og styret har kommet til 

følgende konklusjoner;  

Vedtak; 

For rypefelt Gjersjøhøgda:  

- Selges "pakke" - inntil 4 jegere inkl. jakthytta 

- Jaktdager mandag - fredag (5 dager). 

- Pris 1. uke 24.000. Per Østigård har fått tilbud om, og takket ja, til dette. 

- Pris uke 2 og 3: kr 20.000. 

- Søknadsfrist midt i mai 

- Jakthytta er reservert for disse ukene, søndag – fredag 

For rypefelt Vola; 

- Ønskelig å samhandle med Tynset Vestre for å gi kundene et bedre totaltilbud 

- Her prøver vi med døgnkort. Da får vi et bredere tilbud enn om vi har bare ukekort 

- 3 kort om vi blir alene, 6 (?) om vi får med Tynset Vestre 

- Ikke kortsalg første elgjaktuka 

- Prisen bør være lavere enn på de andre feltene, det er dårligere terreng og blir lavere kvoter. 

For rypefelt Grårabben; 

- Årsmøtevedtakt på at området inn til Storbekkbua som ligger over 1000 m er forbeholdt 

innenbygdsboende de tre første ukene av jakta.  

- Det ble imidlertid ikke tenkt på at en daglig trafikk av jegere ut og inn av Bulia vil fordrive all elg 

fra dette området.  

- Det er svært få innenbygdsboende som jakter rype fra 25.9, vi endrer derfor dette slik at alle 

rypejegere kan bruke hele feltet fra og med mandag 24.9.  
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Innenbygdsboende kan i jakte på Vola når de har sesongkort i Vingelen, men de må kjøpe døgnkort 

som alle andre om de skal gå over på Tynset-sida..  

Åpner for salg 25. august på feltene som for oktoberjakta etter at takseringene foreligger. Det er 

viktig å få på plass en skriftlig avtale om kostnadsfordeling med Tynset Vestre. 

Der rypejakta må forventes å kunne forstyrre elgjakta i særlig grad bør det ikke selges kort i perioden 

25. september til 1. oktobe.. I tillegg til Vola er det her Knausvolafeltet som peker seg ut. For neste år 

bør dette presiseres tydeligere og hensyntas i tilbudet.  

2018/16  Prosjekt organisering av utmarksforvaltningen 
Årsmøtet besluttet at styret frem til neste årsmøte skulle fortsette arbeidet med alternativ 

organiseringsmodell for utmarka i Vingelen. Årsmøtet i Utmarkslaget konkluderte tilsvarende, og har 

utpekt to representanter til et arbeidsutvalg. Sameiestyret ønsker å gjøre det samme.  

Arbeidsutvalget bør møtes før sommeren for å definere oppdraget slik at dette kan avklares i 

respektive styremøter straks over sommeren.   

Vedtak; TS ble utpekt som styrets representant. Anne Berit Nordvang er foreslått som uavhengig 

representant for Sameiet. JHS avklarer. 

2018/17 Informasjonsstrategi 
Det er et klart uttrykt behov for at informasjonen fra Sameiet i større grad gjøres tilgjengelig for 

andelseiere og andre elektronisk. Styret har samme oppfatning og i samarbeid med Utmarkslaget ble 

det bestemt at det skal arbeides for å endre rutinene for publisering av informasjon på 

www.vingelen.com.  Det kan vise seg at det er behov for teknisk oppgradering av løsningene for 

publisering av informasjon.  

Vedtak; JT og John Westgård arbeider sammen med Rådhuset Vingelen med mål om å legge fram en 

prosjektplan for respektive styrer hvis det er behov for investeringer.  

2018/18  Jordskiftesaken. Skogdeling Londalen og grensa øst for 

Dansarsteinen 
Londalen: Løsningsforslag fra Jordskifteretten ble forelagt av JT. Løsningen virker rimelig.  

Vedtak; Styret støtter forslaget, men presiserer at fiskeretten i Utistuloken fortsatt skal tilhøre 

Vingelen Sameie..  

Grensa øst for Dansarsteinen: Det vises til sak 2017/50, styremøte 22.11.2017. og referatsak 

styremøte 21.03.2018. Eiendomsforholdet her bør utredes nærmere. 

Vedtak: JHS gir snarest skriftlig tilbakemelding til jordskifteretten.  

2018/19 Andre saker 
Ingen andre saker enn oppfølgingssaker ble behandlet. 

Status oppfølgingsliste; 

  

http://www.vingelen.com/
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Hva Hvem Når/status 

Infoskriv Linda, styrene Må oversendes Linda snarest. 
JHS, JT og TMA må komme med 
bidrag. Regnskap/forklaring salg 
av rein 2017 må følge med 

Trekking av rypejakt og annonsering av nye 
tilbud 

Linda og JHS OK 

Jordskiftesaken, grenser, skogdeling 
Londalen, avklaring mot Tolga 

JT og JHS JH følger opp overfor 
jordskifteretten 

Kartlegging/oppfordring hytteutleie private 
i forbindelse med jakt 

Linda JH tar opp dette med Linda 

Fradeling av areal på Kletten JHS OK. Er nå tinglyst. JH sjekker om 
det også er betalt 

Arbeid med driftsplan Styrene, 
utvalgene, 
Linda 

Bør ferdigstilles så snart som 
mulig, JH tar opp hva som må 
gjøres med Linda 

Årshjul og handlingsplaner JHS, JT, Linda Må oppdateres og legges på 
Ekstranett (oppdatert versjon) 

Brev til alle som har søkt om midler JHS Snarest 

 Organisering av utmarksforvaltningen TS Tar initiativ til møte før 
sommeren 

Informasjonsstrategi JT, John W, 
Linda 

Noen nyhetssaker – snarest  
 

 

Mer var det ikke tid til i dette møtet. Neste møter er satt til torsdag 13. september og mandag 26. 

november 2018. 

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 
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Storbukk 2 stk Reserver

1.Røe Agnes 1. Iren Nygård

2.Tingstad Marit 2. Ola Trøeng

3. Ane Jorun Branden

Liten bukk 8 stk

1. Buttingsrud Lars  4. Jo Arild Haugen

2.Haugli     Arne 5. Jon Håkon Stensli

3. Jordet                 Håkon 6. Ove Tobro

4. Nordistuen Ola Esten 7. Lars Ivar Jordet

5. Nystuen        Stian 8.Knut Persvingelen

6. Svalastog  Halvor 9. Erling Aaseng

7. Vingelsgård              Ingrid 10 . Odd Arvid Nordset

8. Øverbø Erik 11. Martin Troslien

12 Elin Vangstrøen

13 Odd Rune Enget

14. Einar Hilmarsen

15 Håvard Jordet

16 Stein Kaasin

Simle 9 stk

1. Aas Øyvind

2. Aasgård Grim Jardar

3. Korsjøen Olav

4. Nordvang Anne Berit

5. Nyås John

6. Odden Hallgeir

7. Røe Terje

8. Svae Torgeir

9 Tolga Utmarkslag

Kalv 13 stk

1. Aasen Øistein

2. Christensen Grete

3. Dalheim Kristin

4. Engset Ole Erik

5 .Flatgård Berit

6. Gransletten Jon

7. Jordet Jon Iver

8. Kroken Esten

9. Røe Jan

10.Røe Jens

11. Rønning Helge

12. Tobro Audun

13. Vingill Turid

Reinsjakt 2018


