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1. Møtereferat 
 

Dato: 19.02.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Brigt 

Referent: Håkon 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Pål Diesen Nestleder 909 36 113 paal.diesen@gmail.com 

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

Håkon Dufseth Sekretær 930 05 682 hakon.dufseth@gmail.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, 15.01.2013 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Innmelding i Frivillighetsregisteret. Status: Vi har status uregistrert I Breg. Sendt på nytt. Fått 
bekreftet at den er mottatt. 

- Mobildekning i åsen. Status: Rune Rebne har testet på Lier. Enkelte dårlige steder. Brigt 
lager en henvendelse til Telenor og Netcom . 

- Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa. Status: Morten kjører opp nå til vinterferien. 
- Momsrefusjon. Hva har du funnet ut ang refusjon av moms på investering, Brigt? Har ikke fått 

kontakt med Jørn Haakensveen i kommunen ennå. Kontakt er opprettet etter møtet. 
- Informasjon om bussruter. 

Rutetabeller er oppdatert på holdeplassene. 
- Utvikling av området rundt Lier. Status: 

Mandat er oversendt arbeidsgruppen. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 
- Medlemsantall pr. 19.02.13: 75 medlemmer. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 19.02.13: Kr. 53.275,67. 
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- Status tilskudd (Oddvar). 
Rapportering til fylkeskommunen innen 15. mars (Oddvar). 
Det ble refererert en rekke tilskuddsmuligheter som vi vil søke. 

4. Rekruttering av medlemmer 
- Hvordan når vi målet på 150 medlemmer i år? Vi snakker med naboer og kjente. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  
- Ny informasjonsbrosjyre ble godkjent av styret 
- Har det kommet noen nye siden siste styremøte? 

Nikolai: I Skjesetbakken. 
Brigt: Nabo på feltet på Skjeset. 
Håkon: Gåsbuvegen. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 
- Vi sender ut nyhetsbrev før påske med informasjon om årsmøtet og resultatene derfra. 
- Innhold 

- Leder 
- Medlemsmøte 20. april 
Kort referat fra årsmøtet 
- Noe om rondellhunden i Korslund-rundkjøringen? 

 
- Nytt fra styret 
- Turplan for våren, inkl. måneskinnstur 

- Frist for utlegging i postkassene 14. mars. 

 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Medlemskap i overordnet organisasjon (forbund) 
- Skal vi melde oss inn i en overordnet organisasjon som kan hjelpe oss med mva-

kompensasjon, lekeplassforskrifter, forsikring oa? 
- Hvis ja; bør vi velge Velforbundet (http://www.DittVel.no) eller Vellenes Fellesorganisasjon 

(VFO) (www.velnett.no)?  (Vurder det ut fra hjemmesidene) 
Vedtak: Vi melder oss inn i Velforbundet. 

- Bør vi opprettholde medlemskapet i Samarbeidsutvalget for velforeningene i Hamar? 
Vi melder oss ut av Samarbeidsutvalget for velforeningene i Hamar. 

8. Friluftsparken på Kirkebyenga 
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- Status hinderbana. Regnskap må settes opp. Hinderbana må kontrolleres 
ift.lekeplassforskriftene. 

- Hvordan skal vi bruke midlene fra Hedmark fylke til ildsted foran gapahuken? Plankomiteen 
skal på befaring for å se på tilsvarende løsninger. Kr. 10.000 mottatt. 

9. Dufsetbakken 
- Orienteringstavle, informasjonsskriv og stikart. Sjekk status vedr. nytt stikart (Håkon). 

Jon Olav Hjelle har vært og tatt bilder fra Dufsetbakken for å skissere orienteringstavlen. 
- Hvordan bruker vi midlene fra Hedmark fylkeskommune? 

Kr. 5000 mottatt. 

10. Stimerking (Håkon) 
- Hvordan bruker vi midlene fra Hedmark fylkeskommune? 

Kr. 5000 mottatt og benyttes til skilt og merkepinner (det siste ble betalt I 2012). 

11. Program og prosjekter for 2013 
Utredning nye tiltak: 

- Løpegård for hunder 
Behov og kostnader utredes (Oddvar). 

- Lekeplass ifm boligområdet på Skjeset; start med gapahuk (Brigt får opprettet en plankomite 
for boligområdet og starter planleggingen). 

- Crossbane. Overlates til Lier-gruppen. 
- Sykkelbane. Overlates til Lier-gruppen. 
- Badedam. Lise undersøker vedr. området på Gåsbu – Oddvar vurderer på Kirkebyenga. 
- Trening el aerobic 

Lise/Karen legger fram forslag på første møte etter ferien. 

12. Utvikling av området rundt Lier 
- Se sak 2. 

13. Turkomiteens forslag til turer i april og seinere. 
-      Onsdagsturene fortsetter så lenge det er snø. 

14. Årsmøtet 8. februar. Etterarbeid. 
- Årsberetning Kan legges ved søknader om tilskudd. 
- Hvem trenger å vite om valget: Breg?, kommunen. 
- Årsplan 2013 (hvem gjør hva) 

Forslag til budsjett ble gjennomgått. Innspill meddeles til Brigt.. 

15. Overdragelse av lokomobilen på Raumyra til Vang almenning.  
Forslag til brev til Vang almenning ble godkjent uten merknader. 

NYE SAKER: 

16. Konstituering av styret 
Pål Diesen går inn som nestleder, Brigt fortsetter som kasserer, Håkon som sekretær.  

17. Planprogram for en strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren 
Vi bemerker at det er lite differensiering på fagområder I barnehagene. Og etterlyser om det 
finnes planer for barnehage i åsen. 

18. Medlemsmøte på Mammuthus 20. april 
- PUB-kveld med utlodning 

19. Eventuelt 
Forespørsel til Statens Vegvesen om asfaltering på Gåsbuvegen (Oddvar). 
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20. Neste møte: Tirsdag 9. april 2013 kl 1900 hos Nikolai. 
 

 


