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1. Møtereferat 

Dato: 13.01.2022  

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:00 

Sted: På Vårtun 

Referent: Tove 

 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 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 18. november 2021. 

Vedtak: Referat godkjent. 
 
Oppfølging: 

 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Skjøtselsplanen ble sendt Hamar 20. septem-
ber. Kommunen har bedt om møte med oss førstkommende mandag. Henriette og Oddvar 
stiller på møte med Hamar kommune v/Anne Beth Bakker. 

 Dufsetbakken. Intet nytt. 

 Samarbeid Vang Skiløperforening. Intet nytt. 

 Krakkene. Oddvar har kjøpt en flaske akevitt til Ole Arnt Skyrud som et honorar for å holde 
oss med lagerplass. 

 Reguleringsplan for Vangseter. Ifølge kommunens planregister er arealplankartet under ar-
beid. Intet nytt. 

 Busstilbudet i Vangsåsen. Oddvar har vært i kontakt med Innlandstrafikk og gitt dem opplys-
ning om at bussen som går i Vangsåsen på morgenen, ikke går når det er skolefri. Dette var 
de ikke klar over. Oddvar sender en mail og påpeker at det er ønske om bussforbindelse 
også når det er fri fra skolen. 

 Medlemsmøte med fokus på trafikksikring. Se eget referat fra møtet og sak 7. 

 Møte med valgkomiteen. Valgkomiteen har fått tak i en person til styret.  

 Rydding rundt lokomobilen på Raumyra. Status: Oddvar har vært i kontakt med Magne Sven-
kerud, Vang Almenning vedr dette og det er ok at vellet foretar rydding rundt lokomobilen. 

 Betaling for leie av Vårtun. Status: Brigt kontakter kasserer Korsgård i Våren for oppgjør av 
husleie. 
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3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2021/22  pr 18.11. 101 
     pr 13.01. 6 
   
 Beholdning Sparebank 1 Østlandet  pr: 18.11.21 kr    95.458,52 

          pr: 13.01.22 kr  117.825,13 

Søknader om tilskudd. To avslag og et tilsagn. Vi mottar kr 8.000,- for dokumenterte utgifter til basket-
ballstativ til Kirkebyenga fra Sparebankstiftelsen. 

Vedtak: Tas til etterretning. 

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! Hvordan legger vi opp en evt vervekampanje? 
Forslag å legge inn QR-kode i Nyhetsbrevet. Brigt sender denne til Oddvar. 
 
Vedtak: QR-kode legges inn i nyhetsbrev. Saken vurderes også på neste styremøte. 
 

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     60 eks 
Katrine:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Nyhetsbrev leveres ut i etter 1. februar. Dette blir også innkallingen til årsmøtet 25. februar. Den må ut 
minst 14 dager før. Da bør styremedlemmene ha den i hende seinest 1. februar og legge den i post-
kassene i løpet av påfølgende uke. 
Forslag var vedlagt til møtet 13. januar. Der var det lagt stor vekt på at de som bor på Kirkebyenga og 
i Vangseterlia har ansvar for vedlikehold av friluftsparken på Kirkebyenga. 
 
Vedtak: QR-kode for betaling av medlemskontingent legges inn i nyhetsbrevet. Nyhetsbrev deles ut til 
medlemmene minst 14 dager før årsmøte – dvs. i uke 5. For øvrig var det ingen forslag til endring. 
 

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 tidligere inne på tanken om å arrangere en fotokonkurranse f. eks. med premiering av et 
årstidsbilde.  
 
Status: Ingen umiddelbare planer om endringer eller tilføyelser, men har jobbet litt med å redusere 
meny-valgene.  
 

7. Reguleringsplanen for Vang fjelltak. Brev til Sivilombudet. 

Status: Katrine har sjekket muligheten for å klage, men fristen har muligens gått ut for ett år siden. 

Klage på konsesjonen til Nærings- og Fiskeridepartement er ikke besvart og Oddvar vil purre på dette 
pr brev.  Hamar kommune har ennå ikke gitt svar på vår klage på reguleringsplanen i samme saken.   
 
Vedtak: Katrine forfatter et forslag til brev som behandles på neste styremøte. 
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8. Årsmøtet 25. februar 2022. 

Fordeling av oppgaver, ansvar og tidsfrist: 

 Innkalling. Forslag var vedlagt til gjennomgang på møtet, og ble i store trekk godtatt.. 

 Årsberetning 2021. Forslag vedlegges til gjennomgang på møtet. Oddvar sender en forkortet 
årsberetning da denne ble litt lang. Men vi bør beholde det vesentligste av «historien». 

 Regnskap 2021 var utarbeidet og oversendt av Brigt før møtet. Regnskapet ble godkjent av 
styret og kan sendes til revisor til gjennomgang. 

 Årsplan 2022. Forslag var utsendt til gjennomgang på møtet utan at det kom endringsforslag. 

 Budsjett 2022 Brigt lager dette innen 24. januar 

 Valg. Valgkomiteen har foreløpig bare ett forslag til kandidater til styret (trenger 3)..  

 Vi prøver å få til underholdning med lokalhistorisk innhold. Utlodning må vi ha: Vi har både 
lodd og gevinster. 
 

Vedtak: Årsberetning forkortes noe. Regnskap godkjennes av styret. Noen endringer av årsplan bl.a. 
med dugnad/rydding ved lokomobil på Rødmyra, samt dugnad i friluftsparkene. Brigt kommer med 
forslag til budsjett 2022 til neste styremøte. 

 
NYE SAKER: 

9. Skiløype langs Åsvegen 

Det hevdes at Veståsløypa er tung og bratt. Derfor bør vi i tillegg vi få et alternativ med en flatere 
trase, gjerne langs Åsvegen.  
 
Vedtak: Styret har ingen innvendinger mot å benytte en del av Åsvegen til skiløype. Eirik meddeler 
dette til de som brøyter vegen. Vellet vil dekke drivstoff til snøscooteren ifm oppkjøring av løype langs 
Åsvegen og søke om tilskudd til en slodd med sporlegger.. 

10. Eventuelt 

Etablering av busslommene på Skjeset 
Eirik stilte spørsmål om etablering av busslomme på Øvre Skjeset. Det er også et ønske om belysning 
av krysset. Grunneier er positiv til etableringen. Det er i alt 20 barn som går på/av bussen på Skjeset. 
Vellet har fått innspill fra fylkeskommunen tidligere om at de ønsker et oppsett av de busslommer i 
distriktet som ønskes etablert.  Vellet ser nå at busslommen på Øvre Skjeset bør prioriteres, da det i 
dag ikke er noen busslomme der fra før og det er holdeplassen med desidert flest skolebarn som ven-
ter på bussen.  
 
Vedtak: Oddvar sender brev til Innlandet fylkeskommune og ber om en prioritering av dette. 

Neste møte: torsdag 4. februar 2022  

 Eirik tar med kake og Tove tar med kaffe. 
  

 
Vangsåsen, 13. januar 2022  

 
Tove M Rosenberg 


