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1. Møtereferat 
 

Dato: 14.01.2016 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21.15 

Sted: Hos Pål 

Referent: Oddvar 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Roger Amundsen Nestleder 905 60 800 roger@rogeramundsen.no 

Guri Veiseth Sæhlie Kasserer/vara 971 81 142 guri.veiseth@orkla.no 

Øystein Mjelde Sekretær 450 25 338 oey-armj@online.no 

Pål Tåsåsen Webansvarlig 415 98 595 pal.tasasen@outlook.com 

Berit Henny Søberg Varamedlem 950 05 248 Beri.soberg@gmail.com 

Ann Kristin Granerud Styremedlem 942 81 042 annkri59@live.no 

 
Øystein har fått generelt fritak fra å møte. Roger meldte forfall pga sykdom. Ann Kristin måtte på jobb og 
meldte forfall av den grunn.  
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste mm 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2. Referat fra forrige møte 

Referat fra styremøtet 10.12.15 er godkjent og legges ut på hjemmesiden. 

Oppfølgingssaker: 
- Rydding og oppkjøring av Veståsløypa. Oddvar hadde en telefonsamtale med Knut 

Reistad 13.12 og fikk opplyst at Knut og Ole Morten Svenkerud skulle dele på jobben med å 
kjøre opp Veståsløypa. De var interessert i evt dugnadsinnsats for å rydde løypa, og jeg 
lovte bistand fra Vangsåsen vel på øvre del av løypa. Guri forvisser seg om at løypa kjøres 
opp helt inntil krysset med Øståsløypa innenfor Raumyra. 

- Skiløype fra Veståsløypa til Kirkebyenga. Knut Reistad er orientert om at vi ønsker løypa 
oppkjørt og gjør det (mot betaling fra kommunen eller Vangsåsen vel). 

- Trafikksikkerhetstiltak for Palerudgutua. Brev sendt Hamar kommune 7.01.16 etter å ha 
vært på høring hos styremedlemmene. 

- Oppstart detaljreguleringsplan Kirkeby Øvre. Merknader sendt Siv ing Rolf Bryhni med 
kopi til Hamar kommune og tiltakshaver 7.01.16 etter å ha vært på høring hos 
styremedlemmene. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Guri) 

 Medlemsantall 2015 pr: 31.12 127. Målet for 2015 var 135 medlemmer. 
             Pål kunne melde om 5 gratismedlemmer allerede i 2016. I tillegg har flere betalt allerede. 

Pål fortsetter dialogen med Hamar kommune for å få en oversikt over alle som har eiendommer i 
vårt område. Han har ennå ikke fått noe svar ang hytteeiendommer, men fortsetter dialogen. 

Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 31.12.15  Kr. 123.874,42 
         pr. 14.01.16  Kr. 124 274,42 
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Status tilskudd: 
Oddvar søker Hedmark fylkeskommune om tilskudd til kart i forbindelse med stiene vi har merket 
innen fristen 1. februar. 

4. Rekruttering av medlemmer. Tidligere og nye beboere. 

Alle oppsøker nyinnflyttede i sine roder for utdeling av nyhetsbrev og ønsker dem velkommen og 
deler ut gratismedlemskap på det medlemskortet som er laget til den bruken og fyller det ut med 
navn osv. Navn, adresse og e-postadresse til de nye gratismedlemmene meddeles Guri slik at 
hun kan ajourføre medlemsregisteret. Når vi besøker nyinnflyttede tar vi foruten medlemskortet 
med aktivitetsplan for aktuelt år.  
Nye som skal oppsøkes er:  

- Pål besøker de nye i Bjørgedalsv 1000 og de i svingen ovenfor Per Arnes bussreiser. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Neste nyhetsbrev/årsmøteinnkalling leveres styremedlemmene før 25. januar for utdeling i 
postkassene seinest 28. januar og skal inneholde: 

- Årsmøteinnkalling 
- Verv i Vangsåsen vel 
- Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga 
- Måneskinnstur til Dufsetbakken 23. mars 
- Nytt fra styret 

6. Nytt fra Hamar statlige mottak på Ormseter 

Det var en rolig jule- og nyttårshelg på Ormseter. Antall beboere er nå på 155. 
  

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Hvordan forbedrer vi hjemmesiden og facebooksiden vår? (Pål) 

Facebooksiden kan være som den er. Pål ser på hjemmesiden og fortsetter forsøket på å finne 
en bedre layout. Pål undersøker videre muligheten på å få telling på antall besøkende til 
hjemmesiden.  

8. Forberedelser til årsmøtet 12. februar 

Oddvar hadde sendt ut forslag til innkalling. Ingen innvendinger på møtet. 
Oddvar hadde sendt ut forslag til årsberetning. De som har hatt permisjoner fra sine verv må 
nevnes, ellers ingen vesentlige innvendinger  
Regnskap var forberedt av Guri. Det var greit, men hun ser litt mer på sammenhengen mellom 
regnskapstallene evt i samarbeid med Oddvar. 
Oddvar hadde sendt ut forslag til årsprogram for 2016. Ingen vesentlige endringer ble besluttet. 
Oddvar hadde sendt ut forslag til budsjett for 2016. Ingen vesentlige endringsforslag framkom. 

Korrigerte dokumenter sendes styremedlemmene som tar en ny kritisk gjennomgang før 
dokumentene legges ut på hjemmesiden. 

NYE SAKER: 

9. Eventuelt 
- Trafikksikkerhetstiltak ved Veståsvegen og Brennsætervegen i fra Vårtun til Busterud. 

Her kan både busslomme og hastighetsbegrensning være aktuelt. Oddvar skriver et forslag 
til brev som Guri diskuterer med aktuelle og berørte beboere.  

- Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. Oddvar sender purrebrev til Hamar kommune og 
Statens vegvesen.  

10. Neste møte: Vi trenger ikke flere møter før årsmøtet. 

 


