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1. Møtereferat 
 

Dato: 01.03.2017 

Tidspunkt kl.: 19:00 

Sted: Hos Pål (Kirkebyenga 35A, 2323 Ingeberg) 

Referent: Pål S. Tåsåsen 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Pål S. Tåsåsen Leder 415 98 595 pal.tasasen@outlook.com 

Tove M Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

Amund Langseth Nestleder 934 59 662 Amund-l@hotmail.com 

Hanne-Grethe Sæhlie Kasserer 906 25 014 Hanne-grethe.sahlie@bbnet.no 

May Torild Brustad Lund Webansvarlig 991 09 330 maytorildlund@gmail.com 

Kjell Ivar Knutsen Styremedlem 416 30 274 Kji-kn@online.no 

 
 

Konstituering av styret: 
 
Etter at alle styremedlemmene hadde presentert seg, ble de ulike vervene fordelt slik: 
 
- Nestleder: Amund Langseth 
 
- Kasserer: Hanne-Grethe Sæhlie 
 
- Sekretær: Tove M Rosenberg 
 
- Webansvarlig: May Torild Brustad Lund 
 
Melding om nytt styre og dets sammensetning må sendes til: 
 
- Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret): Pål sjekker opp om dette kan gjøres via styreweb, eller 
sender inn melding på vanlig måte. Når dette er gjort må Sparebanken Hedmark kontaktes for å ordne 
med disposisjonsrett for kontoer. 
 
- Hamar kommune: Melde endringer til kommunens hjemmeside, lag- og foreningsoversikten. Pål ordner 
dette sammen med melding til Brønnøysundregistrene. 
 
 
Oppdeling av roder for utdeling av nyhetsbrev etc.: 
 
Hanne-Grethe: Brennsætervn. – Skjeset – Torvet 
Tove:  Veståsvegen – Narmo – Elvsrud – Vestvang + Skolebakken 
Amund:  Torvet – Korslund – Elvsrud + Palerudgutua 
May Torild: Kirkebyenga + Sankt Mikaels veg til Torvet 
Kjell Ivar: Torvet – Sandvollvegen + Vangseterlia 
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• Styret gjennomgikk generelle arbeidsoppgaver, samt hvordan velforeningens 
ansvarsfordeling i forbindelse med faste arrangementer tidligere er blitt fordelt. 

• Ny webansvarlig, May Torild, får opplæring i webside-redigeringen av tidligere ansvarlig, Pål. 

• Ny kasserer, Hanne-Grethe, kontakter tidligere kasserer, Guri Veiseth Sæhlie, for opplæring i 
velforeningens regnskap. 

• Pål informerte om utviklingen i arbeidet med å få til fiber-utbygging gjennom Dugnadsfiber-
prosjektet. Brigt har hatt møte med Eidsiva, og det vil bli foretatt en fysisk befaring i området, før 
det eventuelt kommer et konkret tilbud til beboerne. Det er ønskelig å få til et informasjonsmøte, 
enten i forbindelse med et medlemsmøte, eller som et eget åpent møte. Pål tar kontakt med Brigt 
for å undersøke nærmere om dette. 

• Styret gjennomgikk aktivitetsplan 2017, og kom med innspill til denne: 
o Medlemsmøter/hyggekvelder: Er det riktig å holde disse på fredagskvelder? Mange 

barnefamilier har dette som en fast «familiekveld», noe som ofte er synlig i lav deltakelse 
fra dette segmentet. Medlemsmøtet/hyggekvelden på Mammuthus i April holdes uendret, 
mens vi lodder stemningen for en alternativ ukedag f.eks. på facebook. 

o Det er flere som har savnet Julenissen under julegrantenningen på Kirkebyenga tidligere 
år. Vi undersøker med arrangementskomiteen om vi kan få booket et besøk av 
Julenissen for 2017. 

o Arbeidet med stimerking og kart-utarbeidelse forsøkes sluttført i 2017, ikke bare fulgt 
opp. 

o Det er kommet innspill om en sti som er dårlig merket, og som kanskje burde vært lagt 
utenom hamning hvor det går kviger om sommeren. Dette må tas opp med Håkon 
Dufseth, som har vært ansvarlig for stimerkingen. Vi vurderer om vi skal invitere Håkon til 
å informere styret om arbeidet ved neste styremøte. 

o Det finnes en facebook-gruppe som heter Vangsstiene, her kan det være aktuelt for oss 
å få lagt inn stiene som er merket opp i Vangsåsen. 

• Det ble spilt inn at det kanskje burde sendes ut en egen giro for betaling av medlemskontingent, 
da informasjonen nederst på nyhetsbrevene fort kan bli oversett. 

• Det ble også diskutert muligheten for nyhetsbrev på e-post. Dette er et forslag som stadig blir mer 
aktuelt, men på grunn av en høy andel eldre beboere i velforeningens område, er det tvilsomt om 
vi når alle via e-post. Vi fortsetter å sende ut nyhetsbrev i fysisk format, men bør holde 
muligheten for digitale nyhetsbrev åpen fremover. 

 
Nyhetsbrev: 
Det må sendes ut et nyhetsbrev før aktivitetsdagen på Kirkebyenga (som for øvrig flyttes fra søndag 26/3 
til lørdag 25/3). Her må det også informeres om medlemsmøtet/hyggekveld på Mammuthus 21.04.17 
 
Pål setter opp et utkast, og ber om innspill fra resten av styret. Hovedsaker: Lederen har ordet, Nytt fra 
årsmøtet, Aktivitetsdag Kirkebyenga 25/3, Medlemsmøte/hyggekveld Mammuthus 21/4, Søppelplukking 
24/4 – 27/4. (mulig kort info om fiberutbyggingen)  
 
Neste møte: 
Det ble ikke satt opp noe nytt styremøte, men foreslår 03.05.2017. Noen som vil arrangere? 


