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1. Møtereferat 

Dato: 18.11.2021  

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:00 

Sted: På Vårtun 

Referent: Henriette 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Tove Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

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

Henriette Kildahl Nestleder 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com 

Katrine G Fimland Styremedlem 412 54 713 katrine_29@hotmail.com 

Eirik Strætkvern Styremedlem 482 53 410 eirik_str@hotmail.com 

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

 
Meldt forfall: Tove og Eirik 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
   

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 7. oktober 2021. 

Vedtak: Referatet godkjent. 
 
Oppfølging: 

 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Skjøtselsplanen ble sendt Hamar 20. septem-
ber. Kommunen har bedt om møte med oss. Det blir antakelig tidlig i desember.  

 Dufsetbakken. Status: Ingen endring. 

 Samarbeid Vang Skiløperforening. Intet nytt? Status: ikke noe nytt. 

 Krakkene. Eirik og Svein Olav kjørte inn krakkene 9. oktober. Vi ser til våren om det er behov 
for vedlikehold før de settes ut igjen.  
Vedtak: Oddvar kjøper en flaske akevitt til Ole Arnt Skyrud som honorar for å holde lager-
plass for krakkene. 

 Reguleringsplanen for Vang fjelltak. Som vanlig ikke noe svar på brevet vi sendte 10. oktober. 
Vedtak: Styret går videre med saken gjennom å sende brev til Sivilombudet og peke på 
brudd på Forvaltningsloven. Vi må bla påpeke at vi må forvente økt trafikk i framtida som 
følge av utbyggingen av Rv 25 Hamar – Løten og Espern på Hamar. Katrine laget er utkast til 
brev som sendes styremedlemmene til behandling slik at styret får litt fortgang i saken.. 

 Reguleringsplan for Vangseter. Ifølge kommunens planregister er arealplankartet under ar-
beid. Status: Reguleringsplanen kommer snart. 

 Busstilbudet i Vangsåsen. Foreløpig intet nytt. Status: Oddvar følger opp. 
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3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2021  pr 07.10 97 
     pr 18.11 101 
   
 Beholdning Sparebank 1 Østlandet  pr: 07.10.21 kr 119.748,71 

          pr: 18.11.21 kr   95.458,52  

Vi har ikke fått svar på vår søknad til Sparebankstiftelsen Hedmark om midler til opprusting og vedli-
kehold av friluftsparkene på Kirkebyenga og i Berglia. Det gjelder klatrevegger på begge steder samt 
utbedring av sykkeltrasé og basketballstativ på Kirkebyenga. Status: Foreløpig ikke fått noe svar. 

Vi har brukt midlene Hamar kommune har gitt oss tilsagn om til arbeidet med stiene våre. Status: Vi 
har ennå ikke fått refundert noe fra Hamar kommune. Oddvar følger opp dette og ber Vegard purre.  

4. Verving av nye medlemmer 

Vi har vel på langt nær nådd målet vårt på 140 medlemmer for 2021, men nå må vi sette i gang for 
fullt for å få opp medlemstallet for 2022!  
 
Vedtak: Nytt styre kan generere nye medlemmer gjennom nye bekjentskap. Brigt eller Katrine under-
søker muligheter for påminnelse på melding og Vipps. SMS til folk i nabolaget kan også være effek-
tivt. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Svein Olav: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  80 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  62 eks 
Brigt:  Skjeset – Torvet + Berglia    50 eks 
Eirik  Granstua – Skjeset     30 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     55 eks 
Katrine:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Siste nyhetsbrev ble også dessverre lagt ut for seint i en av rodene, denne gang i forhold til påmel-
dingsfristen for rakfiskaftenen. Det virker så dumt at vi ikke klarer å koordinere oss bedre 
 
Vedtak: Vi ønsker god jul mm på Hjemmesida og FB-sida vår. Neste nyhetsbrev blir i forbindelse med 
innkalling til årsmøtet 25. februar og dette må sendes ut minst 14 dager før. Styret må ha nyhetsbrev 
med innkalling til årsmøtet i hende senest 1. februar, og dette må legges ut i postkasser i løpet av på-
følgende uke. Innhold i nyhetsbrev diskuteres på styremøtet 13. januar. Vi må ha med litt om at først 
og fremst de som bor på Kirkebyenga og i Vangseterlia har ansvar for vedlikehold av friluftsparken på 
Kirkebyenga. 
 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hjemmesiden og Facebooksiden vår. 

Katrine informerer om hva som har skjedd siden sist og hva hun tenker vi skal fortsette med. Blant 
annet var vi på forrige møte inne på tanken om å arrangere en fotokonkurranse f.eks. med premiering 
av et årstidsbilde.  
Status: Ikke noe nytt, men ser at det som engasjerer er tilrettelegging av stier, og det er et tankekors 
ift. hva styret bør fokusere på i sitt videre arbeid. 

7. Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Evaluering 

Møtet ble holdt på Vårtun onsdag 10. november. Det var 20 deltakere inkludert innbudte gjester. Fra 
Innlandet fylkeskommune kom Arne Skybak, og fra Hamar kommune kom Arne Willy Hortmann og 
Per Kristian Bergstrøm. Tove har skrevet et godt referat fra møtet. Ang trafikksikkerheten langs Gås-
buvegen som følge av tungtrafikken fra Vang fjelltak, se sak 2 
Status: Ikke mange som møtte opp på medlemsmøtet. 
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Vedtak: Oddvar tar kontakt med personellet som driver grustaket for å be om at de vi-
ser mer hensyn når de kjører langs Gåsbuvegen. Oddvar tar også kontakt med Sirkula for å høre om 
de kan endre kjørerute for noe av trafikken til Heggvin for å redusere trafikken på Fartvegen/Bjørge-
dalsvegen. Referatet fra møtet legges ut på vår hjemmeside/FB-side. 
 

8. Rakfiskaften på Mammuthus 12. november. Evaluering 

Det var 14 deltakere, litt i underkant av hva vi bør være fornøyd med. Fra styret var bare lederen med. 
Hvor ble styremedlemmene av? Utlodningen ble ikke holdt da det var så få til stede. 
Status: Selv om det ikke var mange til stede på rakfisklaget så hadde de oppmøtte det veldig hygge-
lig og alle snakket med hverandre. Det var absolutt stemning for å fortsette med rakfisklag på høsten. 
 

NYE SAKER: 

9. Kirkebyenga. Julegrantenning og juletrebelysning 

Fredag 26. november tennes juletreet på Kirkebyenga. Det blir samling rundt varme griller, bålpanne 
og bakerovn kl.17.00 til kake, saft og kaffe – og så blir det REFLEKSSKATTEJAKT! Kl 1800 tennes 
treet, og så blir det musikk ved Stein Skogen som spiller trekkspill. Kostnadene antas å bli:   
Spillemann  kr. 500,- 
Lyslenker.    kr. 600,- 
Kjeks.          kr. 100,- 
Diverse  kr  300,- 
Totalt  kr 1500,- 
I budsjettet er det satt av kr 2.000,- til samlingsutgifter, så det er ennå litt å gå på til julenissetrafikken 
på julaftens morgen. Det er et arrangement som går utenom velforeningen, men vi kan vel støtte det. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 

10. Årsmøtet 25. februar 2022. 

Fordeling av oppgaver, ansvar og tidsfrist: 

 Innkalling utarbeides av Oddvar innen 9. januar 

 Årsberetning 2021 utarbeides av Tove innen 4. januar 

 Regnskap 2021 utarbeides av Brigt innen 9. januar. Sendes til revisjon etter behandling på 
styremøtet 

 Årsplan 2022 Oddvar innen 9. januar 

 Budsjett 2021 Brigt innen 24. januar. Skal vi trykke opp og dele ut kart som viser stiene våre? 

 Valg. Det tar vi med valgkomiteen etterpå.  

 Evt underholdning, utlodning oa.  
 
Vedtak: Oppgavefordeling, ansvar og tidsfrist ble vedtatt. På årsplanen bør vi legge inn en vårsam-
ling, evt et frokosttreff. Til underholdning bør vi invitere noen til å fortelle litt om lokalhistorien i Vangs-
åsen, gjerne knyttet opp imot stiene. Et annet lokalhistorisk tema kan være butikker i åsen.  

11. Møte med valgkomiteen 

Valgkomiteen har i mail av 11. oktober bedt om møte med styret. Pga sykdom var det bare Ingrid som 
møtte, men vi hadde en god samtale med henne om felles utfordringer. Leder, nestleder, kasserer og 
sekretær har signalisert at de ikke vil ta gjenvalg på årsmøtet. 
 
Styret i 2021         
Leder:  Oddvar Dufseth  På valg 2022   
Nestleder Henriette Kildahl På valg 2022   
Styremedlem: Katrine G Fimland På valg 2023   
Sekretær: Tove M Rosenberg På valg 2022   
Kasserer: Brigt Birkeland  På valg 2022    
Styremedlem: Eirik Strætkvern  På valg 2023   
 Styremedlem: Svein Olav Høyen På valg 2023       
         
Revisorer: 
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Revisor: Jon Flisen  På valg 2022   
Vararevisor: Hanne Marit Diesen  På valg 2023   
 
Valgkomite:   
Leder:  Emil Carlson  På valg 2022   
Medlem: Ingrid Olstad Busterud  På valg 2023     
Medlem: Valgkomiteen skaffer et nytt medlem  På valg 2024  
 
Status: Ingrid Olstad Busterud deltok fra valgkomiteen. Henriette Kildahl stiller som kandidat til valg-
komiteen. Styret skal ha seks styremedlemmer, men det siste året har styret vært representert med 
syv medlemmer. Utfordringen blir å fylle ledervervet. Her bør man se hvem i styret som kan være ak-
tuelle, eller prøve å få med noen som har vært med tidligere. Valgkomiteen ønsker å bli informert om 
aktuelle kandidater. Følgende aktuelle kandidater ble nevnt under styremøtet: Guri Sæhlie, John A. 
Gaustad. Solveig Aasen og Mari Garmo. 
 

12. Eventuelt 

Katrine har fått en henvendelse av en beboer om rydding av vegetasjon rundt lokomobilen pga. at det 
er grodd igjen.  
Vedtak: Oddvar tar kontakt med almenningsbestyreren for å avklare eierskapet til lokomobilen. Kat-
rine tar en gjennomgang av hvor mange ganger styret har benyttet Vårtun som møtelokale og videre-
formidler dette til Brigt slik at styret får betalt leiekostnadene. 

 

Neste møte: torsdag 13. januar 2022 Brigt tar med kaffe og Svein Olav tar med noe å bite i.  


