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1. Møtereferat 
 

Dato: 10.01.2012 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:00 

Sted: Runar 

Referent: Håkon 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@c2i.net 

Runar Hyll Nestleder 975 39 196 runarhyl@online.no 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@hihm.no 

Håkon Dufseth Sekretær 930 05 682 hakon.dufseth@no.ibm.com 

Nikolai Hausammann Styremedlem 958 65 604 nikolaihausammann@gmail.com 

Karen Busterud Styremedlem 913 23 949 karen.busterud@hamar.kommune.no 

Lise K. Stensrud Styremedlem 915 23 740 lise_stensrud@hotmail.com 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 9.12.2011 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Medlemskap i overordnet forbund/utvalg. 
Vi driver som nå – inntil videre. 

- Trafikksikkerhetstiltak Kirkebyenga. 
Det er bedt om at det skiltes med X-skilt langs St. Mikaelsveg. Fartsdumper vil bli prioritert i 
2012. 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua. 
Ikke mottatt svar fra eieren. Nytt brev sendes (Håkon). Det kan være noen som er interessert 
i teglsteinen. Håkon vurderer om vi skal nevne muligheten av å koble inn 
bygningsmyndighetene. 

- Gjørsli fjelltak. Kommunestyrevedtaket av 18. okt er påklaget. Vi følger med på hva som 
skjer. 

- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga? Purring er sendt Hamar kommune.   
- Mobildekning i Åsen. 

Status uendret. 
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- Vedlikehold av Veståsvegen. 
Mottatt svar fra Svv. Vi følger om nødvendig opp til våren/sommeren. 

- Busskur ved Ormseter 
Hedmark trafikk støtter forslaget. Men dette er ikke øverst på prioriteringslisten vedr. 
trafikksikringstiltak. Om Svv ikke bevilger penger, kan vi vurdere et spleiselag. 

- Vang bibliotek. 
Er dette reddet ifm. budsjettbehandlingen? 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 
- Medlemsantall og medlemsliste. 

Vi setter et mål på 120 medlemmer i 2012. 
I 2011 hadde vi 101 medlemmer. 14 medlemmer så langt I 2012. 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 1.01.2012: kr. 42.810,78 

4. Rekruttering av medlemmer 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  
- De som har nye medlemmer, melder disse til Nikolai. 
- Hamar kommunes opplegg for distribusjon av velkomstpakke er ikke avklart. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv (Håkon) 
- Innhold i neste nyhetsbrev: 

Invitasjon til årsmøte 24. februar, hva har skjedd siden sist, leder mm. Bruker mal fra i fjor. 
Giro legges med. Oppfordring til å legge inn epostadresse ved betaling. 

- Tid for utsendelse på mail, senest 3. februar kl. 12. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Lekeplass/balløkke på Kirkebyenga 
- Status vedr. lekeplassen sendt kommunen; klage på vedtak om at huske skal rives skal 

sendes (Oddvar). 
- Kostnadsoverslag fotballbane økt. Ny søknad om tippemidler sendt. 
- Skøytebane skal sprøytes. 
- Noe arbeid vedr. gapahuk gjenstår 
- Gave til Torild. (Runar) Overrekkes til årsmøtet. 

8. Dufsetbakken 
- Status gapahuk: Mangler yttertak. Termometer og kroker på plass. Mangler kart og 

orienteringstavle. 
- Helhetlig utforming av plassen 
- Lise skaffer sitteunderlag fra Sparebanken Hedmark. Oddvar lager “putekasse”. 
- Oddvar bestiller nytt bord 

9. Poststedsnavn 
o Hvilket poststedsnavn går vi for? 2327? Vangsåsen. 
o Hvor vil folk hente pakkepost? Wik. 
Tas opp på årsmøtet som forslag fra styret. 

10. Hjemmesiden  
- Forslag til forbedringer. Hvordan får vi folk til å lese og respondere på hjemmesiden? 

Legge inn nyheter. 
Ny side med medlemmenes synspunkter. Synspunkter sendes webmaster (Nikolai). 
Legge inn linker. 

11. Lotteri 
- Trenger vi tillatelse? Brigt. 
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- 5 kr. pr. lodd, 7 bøker 
- Ca. 30 % i premier 
- Gevinstforslag: Spekeskinke, kalkun, St. Kristina-skinke. Oddvar setter opp forslag og sender 

på høring i styret. 
- Loddsalg starter på årsmøtet. Trekning på pubkveld i slutten av april. 

NYE SAKER: 

12. Årsmøtet 24. februar kl. 19 
Program: 
- Innkalling 
- Forberedelser:  

Årsberetning – Håkon. 
Regnskap – Brigt (tar kontakt med revisor) 
Forslag til arbeidsprogram – kom med ideer, skidag (Oddvar prater med Ole om å bruke 
Mammuthus)? Måneskinnstur 9. mars. 
Årsberetning og arbeidsprogram sendes på høring I styret og legges ut på hjemmesiden 
til invitasjonen legges ut. Regskap legges på hjemmesiden så fort det er revidert. 

- Saker fra styret: 
Uforandret medlemskontigent. 
Poststedsnavn 
Brennsetervegen – ønske om navneendring har kommet. Er dette en velsak? Ikke 
årsmøtesak 

- Saker fra medlemmene 
- Valg. Oddvar varsler valgkomiteen. 
Hva skjer etter det formelle møtet? Prat og kjøp fra baren.  
Trekning av vinner i gjesteboka Dufsetbakken. Gevinst (Lise). 
 

13. Eventuelt 
Ringsakertermometer i gapahuken på Kirkebyenga anskaffes. (Runar). 

14. Neste møte  
Tirsdag 6. mars 2012 kl 1900 hos Karen. Hovedsaken blir oppfølging av vedtak fra årsmøtet 24. 
februar 2012.  

 

 


