
 

1 
 

REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 11. JANUAR 2022 
 

Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.30 – 

Til stede på møtet: John Haakon Stensli, Jakob Trøan, Torgeir Svae, Ole Erik Engset. Olav Østvang 

møtte fra Utmarkslaget. Hege Hovd, Rådhuset Vingelen, deltok som sekretær, med unntak av sak 

2022/10. 

 

 Referatsaker 
 

• Det ble ordnet julegaver til Sjånn og Åge Magnar. Må få tilsendt timeliste fra Åge Magnar for å 

kunne utbetale lønn for scooterkjøring, Jakob følger opp. 

• Gave til Jan Inge Holøymoen (rypejakt, kjøpt av Bondelaget).  

Hege reserverer kortet på Inatur, og ber Bondelaget v/Øystein Aasen betale inn til Sameiet.  

• Gavekort gitt til julemessa, overnatting på valgfri hytte. Ved ønske om overnatting må Hege 

kontaktes for å sperre ønsket dato på Inatur.  

• Økonomirapport sekretærtjenester for 2021, ingen merknader. 

• Annonser Hytteguiden (ble ikke besvart) og Preller’n (hadde annonse som vanlig).  

• Forespørsler om reinsjakt - Jakob fått flere forespørsler om kjøp fra utenlandske jegere. 

Saker behandlet pr. e-post, protokolleres: Ingen 

Vedtak; Jakob følger opp timeliste for Åge Magnar, Hege ordner med reservering av rypekort/ber om 

innbetaling fra Bondelaget . 

 

 Utleiefelt rype, prosess med annonsering og auksjon 
 

Båvola blir kortfelt, det er nå 7 anbudsfelt. 

Antall jegere: Tidligere avtale har vært 6 stk + 5 gjestedøgn. Ønske fra feltleiere om mer fleksibel 

ordning. Sameiet ønsker tilnærmet likt jakttrykk som i dag.  

Ny ordning: Minst 4, max 6 faste jegere. Dersom kun 4 faste, kan i tillegg ha 20 gjestedøgn. 5 faste + 

12 gjestedøgn, 6 faste + 5 gjestedøgn.  

Skal bruke Inatur for å gjennomføre budrunden med deres budrunde-modul? Mindre 

personavhengig, større tillit dersom en maskin styrer dette, ingen mulighet for manipulering. Har 

ikke fått spesifisert pris fra Inatur på jobben, de tar noe provisjon, men kan likevel lønne seg.  

Annonsering: Helgeutgave av DN, evt. Aftenposten, evt også Inatur. Budsjett for annonsering: Kan 

bruke opptil 150 000 kr. Jakob innhenter tilbud. 
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Utropspriser: 

Sletthøa - 350 000 kr 

Bratthøa - 300 000 kr 

Tangen - 300 000 kr 

Bjønnåsfjellet - 250 000 kr 

Skjæret - 200 000 kr 

Busjødalsrabban/Søndre Gjersjøhøa - 200 000 kr  

Svartåsfjellet - 150 000 kr 

 

Trenger bilder og gode beskrivelser av alle terreng. Få med alle tilgjengelige hytter i beskrivelsene 

(både Sameiets og private). Nevne også åpne rastebuer i feltene. Fått tillatelse til å bruke jaktbildene 

til Bernt Østhus. 

Bør ha noen profesjonelle til å lage beskrivelser & annonser, forespør Inatur om dette. Må være 

korrekt info, ikke alle feltene er Norges beste. God korrekturlesing. Annonsering innen 1. feb, 

anbudsfrist 10. februar? Anbudsrunde fra 10. februar. 

Vedtak; Kjører budrunden på Inatur. Jakob har ansvar for utarbeidelse av terrengbeskrivelser og 

annonser. De sendes til styret og Hege for korrektur.   

 Avtale med Østerdal Fuglehundklubb 

 
o Videreføring av avtale om treningsterreng. Avtalen for 2020-21, samt tidligere avtaler, ligger på 

Medlemsnett: https://vingelen.com/no/ekstranett/dokumentarkiv/for-medlemmer/202-avtale-

trenings-og-pr%C3%B8veterreng-%C3%B8fhk-2020-21  

o Avtale om jaktprøve for utvidet område (med Tangen) 8-10.4.2022.  

Vedtak; Avtalen om treningsterreng videreføres, med en økning av prisene til hhv. 400, 700 og 70 kr. 

Sier opp avtale om jaktprøve for utvidet område (med Tangen) pga mulig konflikt med villrein, vei og 

utleiefelt. 

 

 Rypetaksering.  

 
o Trenger vi taksere mer enn Ørvilldalen og Vola? Utfordring mht beitenæringa, og kurvene i 

Ørvilldalen/Gjersjøhøa følger hverandre godt. Tror ikke økt taksering vil føre til høyere bud på 
leifeltene.  
 

Vedtak; Det er tilstrekkelig med rypetaksering i Ørvilldalen og Vola. 

 Oppfølgingspunkter ekstraordinært årsmøte / driftsplan 
 

o Ferdigstille vedlegg til driftsplanen – hvilke? 

- Instruks for utmarksoppsyn: John Haakon gjennomgår denne sammen med Rådhuset Vingelen.  

- Instruks for valgkomiteen - Hege ansvarlig for vedtatte endringer, må sjekke om det bør gjøres enda 

flere endringer? 

- Hege følger opp vedtatte endringer i Hoveddokument og vedlegg.   

- Instruks for tillitsvalgte - bør begynne å se på utarbeidelse av disse. 

https://vingelen.com/no/ekstranett/dokumentarkiv/for-medlemmer/202-avtale-trenings-og-pr%C3%B8veterreng-%C3%B8fhk-2020-21
https://vingelen.com/no/ekstranett/dokumentarkiv/for-medlemmer/202-avtale-trenings-og-pr%C3%B8veterreng-%C3%B8fhk-2020-21
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o Prosedyre for avstemning ved ekstraordinære årsmøter? 

o Prøveordning for tildeling av rypejakt 2022 – prosess (beslutning senere, når vi har et mer 

gjennomarbeidet forslag på bordet) 

o Vinter-booking hytter og investeringsplan hytter 

Vedtak; John Haakon og Hege ser på endringer i vedlegg, Hege ansvarlig for å utarbeide oppdaterte 

dokumenter. Må jobbe med forslag til organisering/søknad rypejaktpakker, Hege ansvar for å kalle 

inn Linda Merkesdal (Inatur) og Jakob for planlegging. Hege legger ut hyttene til booking på Inatur i 

de to vinterferieukene. Jakob sjekker mulighet for å bestille solcelleutstyr til ei hytte (hyttepakker? fra 

Energi+. 

 

 Valg av representant til villreinutvalget for Forollhogna (se her også 

forslag til endring av instruks for valgkomiteen) 

 
Vi må her ha kandidat klar før vi avholder årsmøte, jf. e-post fra Jakob Nordstad. Trenger kandidat i 

løpet av februar. Jakob Nordstad er motivert og villig til å ta to år til for Tolga kommune 

(Magnillsjøan).   

Vedtak; Jakob sjekker ut om vi er nødt til å velge vara allerede nå.  

 

 Gjennomgang årshjul 
• Nytt format 

• Aktivitet/oppgaver de neste månedene 
o Jaktregler og priser kommende sesong – se egen sak over (prøveordning) 
o Kontakte valgkomité 
o Saker årsmøte Forollhogna 
o Gjennomgang evt. andelsoverføringer 
o Begynne arbeid med budsjett og annet til årsmøtet 

 

Vedtak;  Hege utarbeider nytt format på årshjulet. Hege sjekker når det sist ble justerte priser på 

hytter og jakt, og sender ut gjeldende priser til styret. Se også utvikling bakover - hvordan har reglene 

på dette vært tidligere?  

 

 Møteplan 2022, frem til årsmøte 
 

Ha forslag til rypepakke-opplegg klart til ca 10. februar, tar styremøte ved behov da. 

Styremøte 17. mars 

Årsmøtepapirer klare til utsendelse 1. april 

Årsmøte 21. april 

Vedtak; se over. 
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 Scanning gamle hyttebøker (forslag fra Sjånn, sendt inn i fjor) 
 

HYTTEBØKER 

Styret i Sameiet må engasjere noen til å gå gjennom alle hyttebøker som ligger i våre buer/hytter. 

Her ligger det mye historie i hver en bok. 

Å skrive hyttebøker i Vingelen ble det startet med for fullt etter 1971 da jeg kom flyttende tilbake til 

Vingelen fra Finnmark. I Finnmark var det vanlig at de fleste buer sto oppe, og at lå en hyttebok i alle. 

Jeg er overbevist om at det finnes mye historie og kommentar i disse bøkene. Det begynner å minke 

på personer som har vært med å sette opp disse buer/hytter. Dette er en budsjettsak for 2022, men 

en kan godt starte prosessen dette året.  

Vedtak; John Haakon starter prosessen med noen av hyttebøkene, ser hvor lang tid det tar. Begynner 

med de eldste. Ikke scanne alt, men et utdrag (velge ut det viktigste)? 

 

 Avtale med Rådhuset Vingelen  
 

Utkast til avtale er sendt styremedlemmene 
 

 Eventuelt 
 

Jakob orienterte om at Sameiet fikk utbetalt 100 000 kr fra Villreinfjellet som verdiskaper for 2021, 

for registrering av løer og buer i utmarka, må leveres rapport innen 15. januar. Trengs regnskap. 

Jakob fører timer på dette.  

 

Mer ble ikke behandlet på dette møtet.  

Referatet er godkjent elektronisk. 

Referent Hege Hovd. 


