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1. Møtereferat 
 

Dato: 18.03.2020  

Tidspunkt kl.: 18:30 – 21:00 

Sted: På Vårtun (Veståsvegen 116). 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Tove M. Rosenberg Sekretær 911 18 323 tovemr@icloud.com 

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

Henriette Kildahl Nestleder 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com 

Katrine G Fimland Web-ansvarlig 412 54 713 katrine_29@hotmail.com 

Eirik Strætkværn Styremedlem 482 53 410 eirik_str@hotmail.com 

Svein Olav Høyen Styremedlem 404 91 045 Sveino30@gmail.com 

 
Forfall: ingen 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjent 

2. Konstituering av styret mm 

Presentasjon av alle i styret. Hensikten er å bli kjent med hverandre slik at hver enkelts bakgrunn og 
kompetanse kan utnyttes på best mulig måte i velforeningens arbeid. 

Valg av: 
- Nestleder:    Henriette Kildahl   
- Kasserer:  Brigt Birkeland  
- Sekretær:  Tove M Rosenberg 
- Web-ansvarlig: Katrine G Fimland 

Oddvar ordner melding om nytt styre og dets sammensetning til: 

- Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret) 
- Hamar kommunes hjemmeside  
- Vangsåsen vels informasjonsbrosjyre som sendes nye innflyttere i området vårt. 
- Vangsåsen vels hjemmeside oppdateres av Katrine 

3. Godkjenning av referat fra forrige møte, 4. februar 2021. 

Vedtak: Referat godkjent. 
 
Oppfølging: 

 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Henriette ga en kort status av arbeidet. Henri-
ette ønsker å få med flere i denne arbeidsgruppa. Foreslått plan vil bli sendt ut på høring for 
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beboere på Kirkebyenga og Vangseterlia. Planen vil deretter bli sendt til Hamar 
kommune for godkjenning. Sak neste styremøte. 

 Dufsetbakken. Utsettes til neste møte. 

 Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Møtet avholdes så snart koronasituasjonen gir 
muligheter for det. Foreløpig dato ikke avtalt. Håpet er at vi kan foreta møte før juni mnd. 

 Reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. Vi har fått svar på henvendelsen til Hamar kommune. 
Den videresendes til beboerne på Øvre Kirkeby samtidig som vi ber om en tilbakemelding fra 
hver enkelt beboer om hva deres ønsker er ang friarealet og støyskjerming mot Gåsbuvrgen. 

 

4. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2021  pr 04.02: 36 
     pr 18.03: 65 
    

Beholdning Sparebank1 Østlandet pr 04.02.21 kr 125.541,93 
          pr 18.03.21 kr 126.948,23 

Søknader på merverdiavgiftskompensasjon, samt søknad om tilskudd sendes til: 

- Toten Sparebank 
- Sparebankstiftelsen Hedmark 
- Hamar kommune 
- Statskogmillionen 

Sjekk også om mulige øvrige kandidater i tilskuddsportalen. 

Vedtak: Brigt sender søknader om tilskudd. 

 

5. Verving av nye medlemmer 

Det er langt igjen til vi har nådd målet vårt på 140 medlemmer.  
 
Vedtak: Alle i styret jobber for en økning av medlemmer og spør sine naboer om å bli medlem. 
 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Svein Olav: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  75 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Brigt:  Skjeset – Torvet + Berglia    50 eks 
Eirik  Granstua – Skjeset     40 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     60 eks 
Katrine:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Nyhetsbrev ble delt ut før påske med følgende innhold: Leder, Nytt fra årsmøtet, Aktivitetsdagen på 
Kirkebyenga, Måneskinnstur, Medlemsmøte 24.04 avlyst, Søppelplukking og Nytt fra styret. 
 
Innhold i neste nyhetsbrev som skal deles ut før påske: 

- Leder  
- Nytt fra årsmøtet 
- Måneskinnsturen til Dufsetbakken 

- Søppelplukking 
- Trafikken fra Vang fjelltak i sommer 
- Nytt fra styret 
-  

Vedtak: Oddvar produserer Nyhetsbrev som sendes styremedlemmene i løpet av helga. Styremed-
lemmene leverer nyhetsbrevet ut i postkassene i sine roder før 26.03. 
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OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

7. Vedtekter for Vangsåsen vel 

Vedtak: Vedtektene tas til etterretning 

8. Protokollen fra årsmøtet 28. februar.  

Vedtak: Protokollen tas til etterretning. 

9. Årsplan for 2019. Fordeling av oppgaver 

De tidsbestemte aktivitetene planlegges på styremøter i forkant. 
Hvem tar ansvar for de andre oppgavene: 
- Plan- og trafikksikkerhetssaker – ansvar Eirik og Svein Olav. 
- Verving av nye medlemmer er hele styrets oppgave og blir fast sak på alle møter – ansvar alle. 
- Friluftsparken i Berglia – ansvar Brigt. 
- Holde ajour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår – ansvar 

Katrine. 
- Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger: U/L Våren, Vang historielag, Vang almenning, 

Vang skiløperforening, Vegstyret for Åsvegen og andre – ansvar Eirik og Tove. 
- Friluftsparken på Kirkebyenga driftes av en egen arrangements- og vedlikeholdskomite – ansvar 

Henriette. 
- Videreutvikling av Dufsetbakken med bl.a. å arbeide videre med etablering av ildsted – ansvar 

Oddvar.  
- Ferdigstillelse av skjøtselsplan – ansvar Henriette. 
- Stimerkingsprosjektet følges opp av en egen komite: Vegard Urset, Christian Dufseth, Emil 

Carlsson og Anders Skjeset. Ola Johan Basmo meldte interesse for å bidra i stikomiteen. 
 

Vedtak: Arbeidsoppgavene i aktivitetsplanen fordeles som nevnt ovenfor. De øvrige arbeidsoppgaver 
ble fordelt på møte. 

 

10. U/L Våren og Vårtun 

På et møte med styret i UL Våren på Vårtun 24. februar der Tove og Oddvar representerte styret i vel-
foreningen, ble det uttrykt ønske om samarbeid mellom de to foreningene. Hvem fra Vangsåsen vel 
bør møte i et evt samarbeidsforum, og hva bør vi evt foreslå å samarbeide om? 
 
Vedtak: Henriette og Tove deltar i en samarbeidsgruppe. 
 

NYE SAKER: 

11. Møteplan. Forslag 

Neste møte: torsdag 22. april 2021 kl 1900  

Torsdag 20. mai 2021  kl 1900  

Torsdag 17. jun 2021  kl 1900  

Torsdag 26. aug 2021 kl 1900  

Torsdag 07. okt 2021  kl 1900  

Torsdag 18. nov 2021  kl 1900 

Torsdag 13. jan 2022  kl 1900  

Torsdag 4. feb 2022 kl 1900  

Årsmøte fredag 25. feb 22  kl 1900  

 

http://www.vangsaasenvel.no/
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Vedtak: Forslaget godkjennes. Møtested fastsettes for hvert møte, alternativt gjennom-
føres møte på teams.  

 

12. Måneskinnstur til Dufsetbakken 28.mars. Planlegging 

 
Vedtak: Informasjon om turen kommer i nyhetsbrev. 

 

13. Søppelplukking langs vegene 26. – 29. april.  

Fordeling av oppgaver på styremedlemmene. 
Omtales i nyhetsbrevet med oppfordring til folk om å bidra. 
 
Vedtak: I utgangspunkt plukker hver og en som sitter i styret sin rode, med mulig bistand av frivillige. 
 

14. Krakkene. Utplassering og vedlikehold 

Krakkene skal kjøres ut fra låven på Tomterødegården før 01.05. Noen av krakkene trenger maling og 
Oddvar har maling til dette.  
 
Vedtak: Eirik og Svein Olav kjører ut krakker før 1.mai. Katrine kan bistå med maling.  

Kontakt Tove for eventuelt lån av henger. 
 

15. Vandring langs stiene våre 

Stikomiteen kommer med forslag på aktuelle datoer etter hvert for vandring langs stiene. De står selv 
for arrangementene på dette.  
 
Vedtak: Informasjon kommer på facebook og i neste nythetsbrev. 
 

 

16. Eventuelt 

Ingen saker. 

Neste møte: 22. april 

Møtested ikke bestemt. Aktuelt sted kan bli Vårtun eller på Teams. 
 


