
REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 24. MAI 2022 
 

Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.30 – 21.15. 

Til stede på møtet: Henning Lund, Ole Erik Engset, Jakob Trøan, Audun Urset,  

Arve Trøan (møtte for Vingelen Utmarkslag), Hege Hovd, Rådhuset Vingelen (sekretær). 

 

Innspill: Må representant for annet lag delta på alle sakene på styremøtene? Kan prøve å justere 

rekkefølgen av saker slik at det ikke alltid er nødvendig å delta på hele møtet. 

 

2022/30 Konstituering/fordeling av arbeidsoppgaver innad i styret 

 

Vedtak: Reinsjakt/rypejakt - Ole Erik og Jakob deler ansvar. Audun får økonomiansvar. Fordeler videre 

oppgaver etter hvert. 

 

2022/31 Organisering av oppsynstjeneste, hyttetilsyn m.m.  

 

Rådhuset Vingelen har gjort avtale med to oppsyn, Gjermund Urset og Jon Horten.  

Må ha et planleggingsmøte før sesongen (innen midten av juni). Deltakere blir Rådhuset Vingelen, 

begge oppsyn, leder hytteutvalg, leder jaktutvalg, leder veiutvalg + ledere av begge lag.  

Vedtak: Alle må forberede seg og lage liste over oppsynsoppgaver på forhånd. Hege har ansvar for å 

kalle inn til møtet, på dagtid (start eller slutt på dagen).   

 

2022/32 Oppsetting av møteplan  

 

Sette opp møteplan for året eller ta møter ved behov? 

Vedtak: Tar møter etter behov. 

 

2022/33 Fordeling rein  

 

Kvoten er fordelt, og overgangsavtaler er klar. Gjenstår å fordele dyr. 

Må forbedre systemet slik at en kan se av systemet hvem som har fått når. Jakob og Ole Erik ser på 

prinsippene først. Må fordele etter restbrøker.   

Storbukker kan ikke tildeles innenbygds.  

Vedtak: Hege videresender Trond Magne Aasheims tidligere brukte excelark til styret. Jakob og Ole 

Erik har hovedansvar for gjennomføring av fordelingen, involverer Rådhuset Vingelen ved behov.  

 



2022/34 Infoskriv våren 2022 

Infoskriv må ferdigstilles og sende ut tidlig juni.  

 

Vedtak: Jakob og Ole Erik har ansvar for å skrive Sameiets del om hytter/fiske og reinsjakt/rypejakt.  

 

2022/35 Forvaltningsprinsipper for rype (vedlegg driftsplan) 

 

Forslaget til John Haakon ble gjennomgått. Innspill på at det var litt for detaljert.   

Bør ta noe mindre hensyn til takseringsresultatene, siden de kan være noe tilfeldige. Bestandstetthet 

vanskelig å måle, f.eks. slå sammen kategorier til liten (11 og nedover), middels (12-19) og stor (20 og 

oppover)? Lettere å måle kyllingproduksjonen, den har også større betydning for jakta. Prøver å 

forenkle noe. Slå sammen diagram Kyllingproduksjon - meget liten og liten. Sette minimumskvote 2. 

Tekst og skjema stemmer ikke alltid overens mht kvote, og antall ryper observert? 

 

Vedtak: Jakob ser gjennom og ser om det evt skal gjøres noen forenklinger og korte ned noe, merker 

endringer og sender ut på nytt til styret.  

 

2022/36 Avklaring rundt yrkesforsikring for sameiet   

 

Så lenge det er en del sameiere som gjør jobb for sameiet er det viktig å ha yrkesskadeforsikring. Det 

kan være tilfeller der folk ikke har privat forsikring. En forsikring for folk som jobber dugnad er en 

kollektiv ulykkesforsikring.    

 

Vedtak: Det tegnes en kollektiv ulykkesforsikring gjennom Tolga-Os Sparebank. Henning sjekker med 

Vekstra om det er mulig at Sameiet og Utmarkslaget kan ha felles, må i hvert fall ha en for 

Veisameiet som gjelder for dugnad på vei.     

 

2022/37 Fordeling av midler til gode formål i bygda   

 

Styret har ofte brukt å prioritert de tiltak som kommer flest mulig i bygda til gode. Nødvendig å be 

om rapportering av midler? Vi vet at midlene i all hovedsak blir brukt til det det er søkt om.  

Menighetsrådet opplyser at omsøkt prosjekt sannsynligvis ikke gjennomføres før i 2023, så de 

anbefales å søke igjen til neste år. Resten av søkerne tildeles noe hver.  

Hege sender svar til de som har søkt. 

 

Vedtak: Styret hadde 100 000 kr til fordeling, og følgende får tildelt midler i 2022: Trimgruppa VIL 

(15 000 kr til spinningsykler), VIL hovedlag (10 000 til oppgradering av område ved basisløypa), 

Samfunnshuset Fjellheim (30 000 til ny belysning), Museet (20 000 kr til nye benker og bord ute), 

Vingelen skytterlag (10 000 til nye bærbare PC’er), og Bunåva (15 000 kr til lekeapparater uteareal). 

 



2022/38 Orienteringssaker 

 

Oppussing av hytter: Oppussing av Bratthøvollen sommer 2022, leier inn snekker. Solcelleanlegg er 

kjøpt inn og kjørt ut, monteres sommeren 2022. 

 

Istandsetting løer og buer - Jakob må skrive søknad om tilskudd, prøver å få skrevet søknad i løpet av 

juni. Hovedprosjektet med istandsetting blir sannsynligvis ikke før i 2023.  

Søke også om å bygge utedoer? 

 

Referent HH 


