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1. Møtereferat 
 

Dato: 15.01.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Karen 

Referent: Håkon 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

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 971 09 899 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, 01.12.2012 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

• Brønnøysundregistrene. Innmelding i frivillighetsregisteret er foretatt. Dette koster kr. 250. 

• Momsrefusjon. Kan vi søke om mva refusjon på investeringer og generelt? Brigt og Helge finner 
ut av dette i god tid før årsmøtet. Frist for å søke generell mva-refusjon er i august. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 
Medlemsliste pr. 10.01.13 er utsendt av Brigt. Den viser 117 husstander I 2012. 

Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 10.01.13: kr 48.641,67 

4. Rekruttering av medlemmer 
Vi foreslår for årsmøtet 150 som nytt mål på medlemstall for 2013.  

Årsmøteinnkallingen må utformes slik at flest mulig betaler medlemskap før årsmøtet, og 
hvert enkelt styremedlem prøver å motivere naboer/kjente til å betale medlemskap snarest 
mulig. 
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5. Velkomsthilsen til nye beboere  
Brigt har en nabo som skal ha velkomsthilsen. Samt huset etter Gudmund Dufset (Runar). Husk også 
huset I Veståsvegen (Stramrud) (Nikolai). 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 
Neste nyhetsbrev blir det samme som årsmøteinnkallingen og behandles under sak 10. 
Må leveres senest 24. januar. Nikolai er bortreist; Håkon leverer fra Dufseth – Skjeset; Karen fom. 
Skjeset til Dalseng. 
Deretter blir det nyhetsbrev i april. 
 
OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa (Runar) 
Hedmarken turistløyper avslår i mail av 7.12 å bekoste oppkjøring av løypetraseen. Hva gjør vi da? 
Betaler vi 3000 kr for å få Morten til å kjøre løypene? Se også sak 13. 

Vi klager på vedtaket og viser til at traseen er ryddet. Vi bekoster oppkjøring internt i forkant 
av aktivitetsdagen. Aktivitetsdagen skal være åpen for alle. 

8. Program og prosjekter for 2013: Trening eller aerobic 
På forrige møte vedtok vi: «Lise lager i samarbeid med Karen forslag til opplegg med kostnader til 
neste møte, Det blir viktig å få med bekjentgjøring av aktiviteten i 1. Nyhetsbrev på nyåret.» 
Det har vært kontakt med UL Våren. Utsettes til høsten. Karen og Lise lager forslag ferdig til første 
møte etter ferien. 

NYE SAKER: 

9. Utvikling av området rundt Lier 
Saken ble behandlet på forrige møte.  

Medlemmer i komiteen: 
Andreas Sæhlie (leder) 
Brigt Birkeland 
Karen Busterud 
Berit Bøhn Busterud (alpingruppa) eller en annen I gruppas styre 
 
Hoppgruppa anser seg representert ved Andreas Sæhlie.  
 
Andreas tilskrives og bes om å være leder for den oppnevnte komiteen og gjennomføre 
arbeidet i henhold til gitt mandat (fulgte som vedlegg (side 2) på innkallingen til styremøtet 1. des) 

10. Turkomité. Oppnevning og mandat 
Turkomitéen er tenkt å ha ansvar for å legge opp og gjennomføre gåturer for medlemmene med 
jevne mellomrom gjennom hele året. På forrige møte vedtok vi: «Karen og Lise lager et forslag til 
turopplegg en fast ukedag til neste møte.» 
I februar og mars: Onsdag 18:30 fra bommen ved Ormseter. Når det blir bart bør våre merkede stier 
være med i opplegget.  
Karen og Lise lager et turopplegg fra april og ut året. 

11. Årsmøtet 8. februar. Saksforberedelser og innkalling. 
Saker som er forberedt: 

- Årsmøteinnkalling (Oddvar) Endre slik at det ikke skal være vedlegg til innkallingen. Pkt. 
vedr. trening tas vekk. ‘Nytt fra styret’ justeres i forhold til årsberetningen. 

- Årsberetning (Håkon). Noen små justeringer gjøres. (Oddvar justerer). 
- Revidert regnskap (Brigt) 

Oddvar og Brigt kommer fram til hvordan dette skal legges  fram.. 
- Årsplan 2013 (Oddvar). Dato for aktivitetsdag på Kirkebyenga må inn. Info om gåturer 

legges inn. 
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Med de merknader som framkom på møtet godkjenner styret dokumentene for 
framlegging for årsmøtet. 
Det lages ca. 25 kopier av årsberetning, regnskap og årsplan for framlegging på årsmøtet 
(Oddvar). 

, NYE SAKER: 

12. Hastighetsbegrensning på strekningen Dalseng – Busterud 
Vi har fått en muntlig anmodning fra en som bor langs vegstrekningen som mener at det kjøres 
fortere enn det som er forsvarlig på strekningen. Han ber oss ta opp med Statens vegvesen om 
hastigheten på vegstrekningen kan begrenses til 60 km/h. 

Vi anser ikke problemet så stort at det er grunnlag for å gå videre med en slik anmodning. 

13. Rydding av Veståsløypa mellom Mammuthus og Lier. 
Velforeningen er muntlig bedt om å stille med dugnadshjelp til rydding av nevnte løypetrasé. Vi 
forutsetter at anmodningen kommer fra representant for Hedmarken turistløyper. Hedmarken 
turistløyper har avslått vår anmodning om å kjøre opp tilknytningsløype mellom Veståsløypa og 
Kirkebyenga. Vedtak: 

Vangsåsen vel stiller dugnadshjelp for å rydde traseen for Veståsløypa mellom Mammuthus 
og Lier forutsatt at Hedmarken turistløyper etter en fornyet vurdering dekker oppkjøring av 
tilknytningsløypa fra Veståsløypa til Kirkebyenga i vinter. 

14. Overdragelse av lokomobilen på Raumyra til Vang allmenning. 
Trond Pedersen i Vang allmenning fortalte at det ville bli foretatt betydelig vedlikehold og noe 
fornyelse av momentene i naturstien på Gåsbu. Blant annet var de interessert i å overta lokomobilen 
på Raumyra og flytte den til naturstien for at den kan inngå som et moment der. 

I hht avtale i februar 1982 ble eiendomsretten til lokomobilen, som opprinnelig var i Vang allmennings 
eie og bruk, overført fra Ole Nashoug til Vangsåsen vel. Ved betydelig dugnadsinnsats fra 
velforeningens medlemmer og økonomisk støtte fra Vang kommune, Vang allmenning og Hedmark 
skogselskap, ble lokomobilen og deler av torvdriftsmiljøet på Raumyra rehabilitert, vesentlig i 1982 og 
1983. Men tørkehus og informasjonstavler ble ikke fullført før i 1990. Totale utgifter inkl 
dugnadsinnsats var på over 20.000 kr. Prosjektet var vellykket, og velforeningen fikk mye fin omtale 
for arbeidet som var nedlagt. 

Men etterpå har det vært vanskelig – for ikke å si umulig – å få folk med på dugnad for å vedlikeholde 
bl.a. lokomobilen der lakken begynner å flasse av og hele maskinen er betydelig angrepet av rust. Da 
vi arrangerte turer for å planlegge hva som skulle gjøres med lokomobilen, møtte bare 3-4 stykker . 

Det er synd å flytte maskinen bort fra sitt naturlige miljø. Men vi må vel innrømme at den vil få et langt 
større publikum langs naturstien, og mulighetene til å få vedlikeholdt utstyret blir dermed også større. 

I hht avtalen med Ole Nashoug kan Vangsåsen vel overdra eiendomsretten til lokomobilen til offentlig 
etat eller interesseorganisasjon som er interessert i å holde lokomobilen med utstyr vedlike. Ole har 
ingen innvendinger til en slik disposisjon. Velforeningen har imidlertid lagt ned så stor innsats på å få 
lokomobilen og torvdriftsmiljøet på Raumyra representativt at årsmøtet må ta den endelige 
beslutningen her. Vedtak: 

Styret i Vangsåsen vel foreslår for årsmøtet 2013 å overdra lokomobilen med øvrig utstyr til 
Vang allmenning for gjenoppsetting langs naturstien på Gåsbu. Dette skal gjøres kostnadsfritt 
for velforeningen. Det forutsettes at allmenningen lar lokomobilen inngå i et miljø som 
gjenspeiler torvdriftsmiljøet i allmenningen. 

15. Eventuelt 
Alpingruppa ønsker at vi legger inn deres aktiviteter på vår hjemmeside. 

Vi ønsker ikke å legge inn aktiviteter fra andre lag eller foreninger på vår hjemmeside men kan 
legge inn link. 

16. Neste møte: Tirsdag 19. februar 2013 kl 1900 hos Brigt. 


