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1. Referat styremøte 
 

Dato: 23.05.2019 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Oddvar i Gåsbuv 900 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Solveig Fredriksen Aasen Styremedlem 959 14 613 solveig.aasen@inn.no 

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

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 Brigt.birkeland@inn.no 

Henriette Kildahl 
Styremedlem 

og webmaster 

414 31 990 
henriette_kildahl@hotmail.com 

Magnus Heramb 
Styremedlem 

og webmaster 

900 77 592 
Magnus.heramb@hias.no 

 
Forfall: Henriette Kildahl 
 
 
AGENDA: 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste mm 

Godkjent 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 10. april 2019. 

Oppfølging: 

• Oppnevning av to medlemmer til valgkomiteen 

• Status for oppdatering av registre etter at vi fikk nytt styre 

• Nye datoer for gjennomføring av frokostmøte, nabotreff og juleverksted 

Referat godkjent. Foreløpig har ingen sagt seg villige til å stille som medlem i valgkomiteen. Nett-
sida oppdateres med nye tillitsvalgte. Magnus og Henriette vil se nærmere på dette. Henriette har 
begynt å få bedre form på facebooksida vår. Magnus har forslag til ytterligere endring. Hjemme-
sida og facebooksida blir tema på neste møte. 

Solveig og Henriette har hatt dialog med Charlotte på Markestad og frokosttreff blir lørdag 
24.08.19, mens juleverksted blir 30.11.19 på Markestad. 

 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2019 pr 1.04:  44 
 Medlemstall pr 20.05:      

Beholdning Sparebanken Hedmark  pr 01.04.19: kr 114.112,74 
         pr 23.05.19:  kr 116.579,03 
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Søknad om tilskudd: 

• Sullandfondet kr 10.000 til krakker 

• Sparebankstiftelsen kr 10.000 til krakker – avslag er mottatt. 

• Hamar kommune kr 20.000 til litt av hvert. 

• Statskogmillionen Penger til gjerdekliv, bruer og klopper 

• Stikomiteen vil sende en søknad til Hedmark Fylkeskommune om div utgifter til stiene.  

• Bengt sender søknad om momsrefusjon for driftsutgifter til Vellenes Fellesorganisasjon. 

4. Verving av nye medlemmer 

Kan vi koble dette mot distribuering av nyhetsbrev? 

• Bengt sender oss lister for medlemmer innenfor hver rode for bruk til verving av medlem-
mer. 

• Magnus legger inn en påminnelse for betaling av medlemskontingent på facebook. 

• Foreninga bør ha en egen mailadresse. Magnus og Henriette sjekker dette. 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Hvordan skal vi distribuere neste nyhetsbrev? Magnus har forslag på distribusjon av nyhetsbrev 
hvor medlemmene kan melde seg på nyheten via hjemmesida/facebook. Utkjøring av nyhetsbrev 
i postkasser avvikles, da ny elektronisk informasjon iverksettes. 
         
Innhold i neste nyhetsbrev som skal ut før 31.mai: 

- Leder  
- Mer utbygging i Vangseterlia 
- Omtale av søppelplukkingen.  
- Referat fra medlemsmøtet på Mammuthus 
- Friluftsparken i Berglia 

- Dugnadsfiber 
- Stimerking 
- Nytt fra styret (brev til Statens Vegvesen og Hamar kommune. Info om ny mail hvis denne er 

klar) 

 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Evaluering av søppelplukkingen. Trekning av vinner.  Vinneren ble Vidar Aasen 

som får en oppmerksomhet. Oddvar ordner dette. 

7. Evaluering av medlemsmøtet på Mammuthus Veldig bra oppmøte med engasjerte 

deltakere som kom med fornuftige tiltak. Magnus legger ut referatet fra møte på facebook slik at 
medlemmene kan komme med ytterligere innspill på tiltak. Oddvar sender et brev til Statens Veg-
vesen om ønske full stopp skilt eller farlig kryss samt nedsettelse av fartsgrense til 60 km/t i og 
ved Narmo-krysset. Det ønskes også egen busslomme ved krysset på Torvet. 

8. Krakkene Status  

De gamle krakkene begynner å bli dårlige, så vi bestiller enda 5 nye krakker. De nye krakkene 
står fortsatt hos Oddvar uten skrift på.. Bengt sjekker om malen til sjablongene finnes og bestiller 
20 stk nye sjablonger.  

 

NYE SAKER: 

9. Trafikksikkerhetssaker 

Hvilke saker bør vi følge opp etter møtet på Mammuthus 13. mai? Se over. 
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10. De gamle oppslagstavlene 
Den på Kirkebyenga er det tagget på, og den er ikke vakker lengre. Det er enighet om å fjerne 
denne oppslagstavla og Magnus ordner dette. Bengt sjekker om tavla på Skjeset er fjernet, og 
det er den. 

11. Mer utbygging av Vangseterlia med 17 nye boliger. 

Vi har mottatt varsel fra Hamar kommune. Reguleringsplanen er godkjent for ca 10 år siden. Har 
vi noe å bemerke til den utbyggingen det legges opp til nå? Oddvar sender brev til Hamar kom-
mune og ber om at turvegen mellom Kirkebyenga og de nye tomtene må etableres pga trafikksik-
kerhet for beboere mellom de to byggefeltene. Det vil også sikre skolebarn ved ferdsel til bl.a. 
skolebussen. 
Henstiller at kommunen vurdere et utjevningsbasseng for overvann fra det nye byggefeltet før det 
sleppes direkte i bekken. 

12. St. Hans-feiring på Dufsetbakken 

Vi avlyser St. Hans-feiringen da ingen i styret har anledning til å delta. 

13. Neste møte 

Torsdag 13. juni hos Magnus med fokus på hjemmesida og facebook-sida vår. 

14. Eventuelt 

- Deltakelse på «Frivillighetstorget» 1. september. 

Enighet om at vi ikke stiller på dette. 
 
 


