
REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 30. NOV 2022 
 

Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.00 – 20.15. 

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

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

 

2022/39 Vedtaksfesting av rypekvoter som tidligere er godkjent via mail.  

 

Vedtak: Rypekvotene ble enstemmig godkjent. 

 

2022/40 Forespørsel fra utmarkslaget om deling av kostnader ved vedlikehold av 

benker  

Forespørsel om 50-50-fordeling av utgifter og evt fordeling av eierskap. Få inn i instruks for oppsynet 

at de vedlikeholder benkene. Burde også vært en benk på Svartåsrabben, evt også andre steder?  

Vedtak: Hege ansvarlig for å få inn i instruks for oppsynet at de vedlikeholder benkene. 

Vedlikeholdsutgifter fordeles skjønnsmessig 50-50 mellom Utmarkslag og Sameie.  

 

2022/41 Oppdatering av informasjon på bompengetavler 

 

Har fått innspill på bl.a. at fiskeinfo begynner å bli uleselig, bør info tas ned, evt printe ut nytt? Vil bli 

færre som kommer til å stoppe ved bommene nå pga nytt system med kameragjenkjenning.  

Legge ut store markedsføringsbilder av utleiehyttene, pluss link til nettsida?  

Vedtak: Jakob ordner oppdatert info (bilder av hytter + fiskeinfo) til tavlene før sommeren.  

 

2022/42  Istandsetting jakthytta Bratthøvollen 

 

Behov for omfattende vedlikehold. Rakk ikke i å gjøre dette i år, må gjøres til neste år. Mulig mugg, 

store deler må rives. Vurdere omfang og lage en plan i løpet av vinteren. Kan være en grunn til at 

hytta blir lite brukt. Søknadspliktig ved utvidelse. Tror vi kommer langt med 500 000 kr. Lagt inn i 

årets budsjett, blir overført til neste år.  

Vedtak: Prosjektet blir utsatt til 2023. Hytteutvalget planlegger dette videre.  

 

2022/43  Forvaltningsprinsipper for rype 

 

Jakob sendte ut revidert/forenklet forslag til forvaltningsprinsipper rett i forkant av møtet. Mener at 



en ikke kan basere alt for mye på takseringsresultatene. Taksering bør skje senere enn 15.08? Bør 

stille krav til at taksører må være fleksibel på tidspunkt – bør tilpasse til gode værforhold.  

Vedtak: Tar opp igjen saken på neste styremøte, trenger mer tid på å lese gjennom det nye forslaget.  

 

2022/44  Diverse 

 

Bestiller halvsides annonse i julenummeret av Preller’n som vanlig. 

 

2022/45  Eventuelt 

 

Prosjekt Buer og løer – rakk ikke å få søkt midler om istandsettelse i år. Jakob har funnet noen buer 

til. Prøver å få søkt midler til Kulturminnefondet (+ SMIL) i 2023. Søke om å dekke prosjektledelse, 

administrasjon etc gjennom prosjektet.  

 

Referent HH 


