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1. Referat styremøte 
 

Dato: 4.02.2021  

Tidspunkt kl.: 19:30 – 21:00 

Sted: På teams. Brigt sendte innkalling 14.01 kl 21.10. 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 
Deltakere 

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

Idar Smith-Hald Nestleder 997 44 543 Smithhald@gmail.com 

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

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

Henriette Kildahl Facebookansv 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com 

Magnus Heramb Ansv hj.siden 900 77 592 Magnus.heramb@hias.no 
 
Forfall: Idar 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 14. januar 2021. 
Vedtak: Referatet godkjent. 
 
Oppfølging: 

 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Foreløpig ikke skjedd noe mere men jobber 
med saken. 

 Dufsetbakken. Foreløpig ingen endring. 
 Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Møtet avholdes så snart koronasituasjonen gir 

muligheter for det. 
 Reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. Status ang svar på henvendelsen til Hamar kommune. 

Venter svar fra Kommunen etter purring. 

3. Medlemsliste. Økonomi  
  Medlemsantall 2021 pr 14.01: 24 
     04.02: 36 
    

Beholdning Sparebank1 Østlandet pr 14.01.21  kr 123.447,43 
        pr 04.02.20  kr 125.541,93 
 
Stikomiteen har sendt en plan for midlene vi har fått tilsagn om til styret.  
 
Vedtak: Stikomiteens forslag til bruk av midlene er godkjent. Foreløpig ikke aktuelt å søke om ytterli-
gere midler, men vi holder et øye på Tilskuddsportalen.  
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4. Verving av nye medlemmer 
Vi hadde 24 medlemmer 14. januar. Vi har lagt ut informasjon om medlemskontingenten på facebook-
sida vår, og vi tar det opp igjen i nyhetsbrevet ifm årsmøteinnkallingen. Bør vi gå ut enda en gang på 
facebook, f eks når vi legger ut info om årsmøtet?  
 
Vedtak: Henriette legger ut om kontingenten på facebook. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 
Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Oddvar:  Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  75 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Brigt:  Skjeset – Torvet + Berglia    50 eks 
Idar  Granstua – Skjeset     40 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     60 eks 
Magnus: Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Nyhetsbrevet følger innkallinga til årsmøtet og blir derfor bare på en side. Det ble bestemt følgende  
Innhold (Se sak 7):  

 Leder: Hvorfor er du og ditt medlemskap viktig?  
 Gang/sykkelveg Kirkebyenga – Mammuthus 
 Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga lørdag 13. mars 
 Måneskinnstur til Dufsetbakken søndag 28. mars kl 1800 
 Smugrøking i gapahuken på Kirkebyenga 

 
Vedtak: Brigt har vært i kontakt med Ole Nashoug vedr årsmøte og han er klar til å ta i mot oss. Pr i 
dag er det maks 10 personer som er aktuelt i forhold til smittevernregler. Mulig dette antallet vil øke 
innen årsmøte. Påmelding til Brigt. Alternativet er å ta årsmøte på teams.  

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår 
Er det mulighet for å telle de som er inne på sidene våre? 
Brigt sender et bilde som legges inn på hjemmesida. Bli medlemsknapp er lagt inn.  
 
Vedtak: Vi oppfordres til å sende inn bilder til hjemmesida. 
 

7. Årsmøtet fredag 26. februar 2021. 
Siste gjennomgang av dokumentene: 

 Innkalling var vedlagt møteinnkallingen. Her tar vi for sikkerhets skyld med teamsmøte som et 
alternativ. Da må vi be om påmelding for å kunne gi beskjed om hvilket alternativ som velges..  

 Årsberetning 2020 ble sendt styremedlemmene på forhånd. 
 Regnskap 2020 er sendt til revisjon. Purres en uke før årsmøtet om det ikke er returnert. 
 Årsplan 2021 ble sendt styremedlemmene på forhånd. 
 Budsjett 2021. Brigt sendte oss et justert budsjett etter forrige møte 14. januar.. 
 Valg. Valgkomiteen er i gang med arbeidet.  

 
 

Vedtak: Årsberetning er gjennomgått og godkjent. Regnskap er godkjent fra styret på forrige møte, og 
sendt revisor for revidering.  
Aktivitetsplan for 2021 godkjennes med en datoendring på ett av arrangementene. Budsjett endres 
med nye hockey mål kr 10.000,- inntekt og kr 17.000,- i utgifter. Under gjerdeklyv tilføyes merking.  
Følgende beløp endres/tilføyes: Kr 40.000,- til stimerking for inntekt og utgift.  Kr 45.000,- for kjøp av 
krattknuser for inntekt og utgift.   
Nyhetsbrev med årsmøteinnkalling sendes ut til medlemmene innen 10.02.21.  
Magnus, Idar og Oddvar går ut av styret. Tove står på valg og vurderer gjenvalg. 
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Trekking av premie for oppmøte på gapahuken ble utført på møtet, og heldige vinnere 
ble Svanaug og Bengt Lindman. Oddvar ordner en aktuell gave. 
 

NYE SAKER: 

8. Eventuelt 
Idar har blitt pappa igjen! 
Vedtak: Henriette kjøper og overleverer en fin blomsterbukett til familien fra Vangsåsen vel og gratu-
lerer med familieforøkelsen. 

Neste møte blir årsmøtet fredag 26. februar kl 1900 på Mammuthus eller teams. 
 
 
 


