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Referat styremøte nr 05 Vinjeveien vel 16/06-2014 

Møte avholdt hjeme hos Simen Sollien på Jessnes 

Tilstede: Joar Hagen 

  Odd Søgård 

  Simen Sollien 

Per Eivind Grosvold 

   Helge Hatlemark 

Neste styremøtei forkant av årsmøtet 2/8.  Simen sender nærmere innkalling. 

Helge utpekt som referent fra møtet. 

Saker fra møte 05 med fet skrift 

Sak 01: Møte 01: Styreleder: I leders fravær har Simen Sollien sagt seg villig til å rykke opp som 
fungerende leder fram til årsmøte sommeren 2014. Simen Sollien tar kontakt med leder og avklarer 
situasjonen.   

Sak 01: Møte 02+03+04: Styreleder: Ingen utvikling.. 

Sak 01: Møte 05: Styreleder: Ingen utvikling.  Valgkommite har spurt Simen om lederverv for neste 
år, og han er villig. Odd, Per Ole og Erik er på valg. Nåværende styret ønsker seg at en av de nye 
styremedlemmene har lokal tilknytning slik at det er lettere å kunne ha møte med f.eks. kommune 
om det skulle være noe. 

 Sak 02: Møte 01: Mobilnett: Telenor blir eventuelt eneutbygger av mobilnett, Netcom er ute av 
bildet. Joar Hagen og Erik Lund blir velforeningens representanter mot Telenor 

Sak 02: Møte 02:Kommunen er forelagt en intensjonsavtale om utbygging av mobilnett, men 
kommunen er pr nå ikke villig til å bli med på denne En alternativ plassering på Geitryggen er pr nå 
ikke aktuell. Dekning for nødnett har en annen frekvens enn mobilnettet, slik at utbygging ikke har 
innvirkning på nødnettet. 

 Sak 02:Møte 03 Mobilnett: Eneste aktuelle plassering er på Gråvoltangen. Møte 12/03 mellom 
Telenor/Kommunen/Vellet v/Joar. Utbygging trenger bu + strøm, stipulert til 130`+450`. Om vellet 
skal bidra med midler til noe av dette, må eventuelt bli en sak for årsmøtet. 

Sak 02: Møte 04 Mobilnett:  

Siden forrige møte er det avklart at hvis det skal bli til noe, så må vellet gå inn med midler. Vellet må 
også få til en avtale med grunneier og ordne byggetillatelse.  Vellet må stå for det praktiske med å få 
bygget ei bu til det tekniske og få gravet fram strøm. Vi har fått en pris fra Tom B. Ulvmoen på ferdig 
bu, totalt 85 000,- + frakt til plassen (bygges i bygda og fraktes hel opp). Graving  av kabelgrøft 250,-
+mva  pr meter, ca 400 meter, ca 125 000,-. I tillegg kommer kabel og anleggsbidrag til Eidsiva, pris 
96 000*,-, totalt drøyt 300 000,-. Telenor står for det tekniske anlegget inkludert mast og betaler 
også for strøm. Vellet står for utvendig vedlikehold av bu.  

For å redusere utgiftene noe er foreligger det forslag om dugnad for bygging av bu, 
materialkostnader ca 17 000,-+dør. 
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igKommunen har antydet at de kommer til å tilbakebetale vellet noe av utgiftene, uten politisk 
behandling kan næringssjefen bevilge inntil 20 000,-, muligens mer med.   

For at det skal være realistisk å få gjennomført prosjektet i 2014 må styret få avklart om det har 
mandat til å bruke såpass med midler, eller om det må tas på et ekstraordinært årsmøte snarest. Hvis 
avklaring ikke kommer før vanlig årsmøte i begynnelsen av august blir det antakelig ikke noe av før 
sommeren 2015.  

*Nå etter påske har det vært møte med Eidsiva, prisen på 96 000,- er redusert. 

Sak 02: Møte 05 Mobilnett: 

Siden forrige møte har Joar drevet saken langt framover. 

Grunneier (Lindvik) er forespurt om å avstå grunn til bu på Gråvoltangen, samt at det kan graves 
kabegrøft fra strømskap rett ovenfor trafo ved Saubua, ved hytta til Vigdis og Roar Gulbrandsen. 
Lindvik ber om 10.000-, for grunnen.  Det er sendt byggemelding og betalt 5000,- i gebyr til 
kommunen. Saken er sendt videre til Fylkesmannen i Hedmark, da bebyggelse i området der 
Telenor ønsker mast og bu ikke er i tråd med reguleringsplanen. Styret foreslår på at bu blir bygget 
i regi av vellet med dugnadsinnsats. Tom Sollien, far til Simen Sillien, har ansvarsrett i Stor-Elvdal 
og kan stå som byggeansvarlig. Per Hagen er ønsket av Eidsiva til graving.  Vi avventer nå 
godkjenning fra fylke og kommune, og hvis disse går igjennom er styret innstilt på at det på 
årsmøtet 2. august stemmes over om prosjektet skal føres videre. Prosjektet kan i så fall 
videreføres umiddelbart slik at all graving og bygging er ferdig til vinteren kommer. Prosjektet må 
inn i budsjettet til vellet som en egen post.  

Joar forbereder et framlegg til møtet. 

Sak-03: Møte 01: Påskeskirenn 2014: Styret ser på muligheten for å flytte Raudfjellrennet fra Saubua 
til Tryvangplassen.  

Sak-03: Møte 02: Påskeskirenn 2014: Ble besluttet ikke å flytte Raudfjellrennet fra Saubua til 
Tryvangplassen i år. Eventuell flytting tas opp til vurdering neste år. Startkontingent beholdes på 20,- 
for å slippe for mye vekslepenger.  

Sak-03: Møte 03: Påskeskirenn 2014:Påmelding klokka 10.00-10.45, barneskirenn start klokka 11.00, 
familieskirenn start klokka 11.30, premieutdeling start senest 13.00, startkontingent 20 kr i begge 
klasser. 

Sak-03: Møte 04: Påskeskirenn 2014 

Forsikring: Hatt kontakt med div forsikringsselskap, kommet til at dette ikke er noe vi trenger. 
Butikken på Trønnes har oversikt over hva vi kjøpte til kiosk i fjor. Se eget skriv med erfaringer fra 
2014 

Sak -03: Møte 05 Påskeskirenn 2014 

Styret har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger på årets renn, og tolker det dithen at det 
var et vellykket arrangement. Omsetning ca 10.000,-. 

Sak 04: Møte 01: Hjemmesider: Løypelaget og Vinjevegen har samkjørt sine nettsider og disse 
fungerer fint, mens vellet har sine egne sider som ikke oppdateres i tilstrekkelig grad. Styret har et 
ønske om at vellets sider blir slått sammen med løypelaget/vegen sine sider slik at det blir mere 
samkjørt og forhåpentlig mere oppdatert.  Joar er på saken. 
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Sak 04: Møte 02: Hjemmesider: Planlagt møte 28/1 ang felles hjemmesider, Joar representerer 
vellet.(29/1: Møte utsatt pga sykdom) 

Sak 04: Møte 03: Hjemmesider: Vedtak i styret om at vi slår sammen sidene til Vellet med 
Løypelagets og Vinjevegen sine sider, se eget referat. 

Sak 04: Møte 04: Hjemmesider 

Vellets sider sammen med Vinjevegen og Løypelaget er oppe og går og er bra besøkt. Vi legger ut 
info fortløpende. 

Sak 04: Møte 04: Hjemmesider. 

De sammenslåtte sidene er bra besøkt. Helge har fått admin rettigheter. Det må foretas litt 
opprydding etter hvert.  Hvis noen av medlemmene har noen fine bilder etc  som kunne passe så 
sendes dette til Helge eller Joar, så skal vi få lagt det ut. 

Sak 05: Møte 01: Styret: Simen tar en prat med forrige styreleder Reidar Folland angående 
overtakelse av nøkler til Saubua samt disponering av kontoer og styrets materiell. 

Sak 05: Møte 02: Styret: Simen mottatt nøkler fra Reidar Folland, styrets materiell lagret i bua ved 
Saubua, vi tar en gjennomgang i neste styremøte. 

Sak 05: Møte 03: Styret:  Simen etterlyser manglende nøkler. 

Sak 05: Møte 04: Styret: Vi har det vi trenger av nøkler. Helge går igjennom arkivet og digitaliserer 
dette utover høsten 

Sak 06: Møte 01: Løypelaget :Joar orienterte om løypelagets arbeid.                                                                                               

Sak 06: Møte 02 Løypelaget :Simen gir beskjed til regnskapslaget om å overføre 25 000,- til 
løypelaget som bidrag for sesongen 2013-2014. 

Sak 06: Møte 03 Løypelaget: :Simen følger opp bidraget for 2013-2014 fra vellet .Hakon Akre 
orienterte om løypelagets arbeid og økonomi. Det er en trøblete vinter for løypekjøring, men det er 
håp om å gå i balanse i budsjettet, men ikke midler til avskrivninger på utstyr.  Løypelaget må kanskje 
øke løypebidraget til neste sesong, men ønsker seg også flere bidragsytere, halvparten av ca 500 
utsendte giroer betales. 

Sak 06: Møte 04 Løypelaget: Løypelaget ønsker seg at flere bidrar med penger til løypearbeidet. 
Vellet stiller seg bak og oppfordrer alle i området til å bidra. 

Sak 07: Møte 02 Brøyting Saubua:Tore Lie brøyter ved Saubua og sender faktura til regnskapslaget. 
Brøyting betales kr 2500,- + mva for inneværende sesong.  Kontrakt settes opp før neste sesong.  

Sak 07: Møte 03 Brøyting Saubua: Følges opp 

Sak 09 Møte 02 Kontingent: Regnskapslaget har sendt ut faktura for kontingent 2014. 

Sak 10 Møte 02 Æresmedlem vellet:Det er kommet forslag om å utnevne Moritz Askildt som nytt 
æresmedlem i vellet. 

Sak 10 Møte 02 Æresmedlem vellet: Tas tak i etter påske 

Sak 10 Møte 04+05 Æresmedlem vellet: Joar ordner diplom 
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Sak 11 Møte 03:Styret er positive til samarbeid om Tryvangplassen til sine arrangementer. I stedet 
for å flytte doen som står ved Saubua kan det heller bygges en ny do på Tryvangplassen og heller 
flytte den gamle søppelbua og bruke denne som lager/kiosk. Haakon Akre har ide om hvor disse kan 
plasseres, og kan ta seg av søknadsprosess 

Sak 12 Møte 05:Årsmelding og møteinnkalling haster det litt med å få ut, Simen og Joar tar tak i 
dette. 

For å spare penger på utsendelse av årsmøte-innkalling og papirer, ønsker vi at flest mulig oppgir 
e-post-adressen sin til: hhatlemark@gmail.com.  Beskjed om dette legges ut på hjemmesidene. De 
vi ikke har e-postadresse til må det sendes post til. 

Regnskap for 2013 skal være ferdig fra regnskapslaget. Budsjett for 2015 må lages. I dette må det 
inn at vellet har påtatt seg vedikehold av fisteplassen ved Trytjønn, i tillegg til diverse gapahuker. 
Ikke noe stort vedlikeholdsbehov nå, men må tas med.    

Sak 13 Møte 05:Det er ønske om noen klopper over bekker/elver  ved Holmsbu/Nergardstjønnen. 
Vellet kan ordne det praktiske, hvis Løypelaget tar finansieringen. Aluminiumstiger med bord som 
bindes fast til land på den ene siden slik at vårflommen bare feier stigen til siden. I tillegg er det 
ønske om klopp/bru for skiløype over bekk ut fra Fåfeng, større sak som løypelaget må ta. 

Sak 14 Møte 05-Forslag om at vellet kjøper inn flere rastebenker og erstatter noen av de gamle 
som er ødelagte.   Møte 05-140616: Vellet har fått pris på 4 benker med vellets navn innpreget, 
totalt 6000,- . Benkene ved Saubua må løftes om høsten slik at de ikke sitter fast på skirennet. 

Eventuelt 

-Undersøke muligheten for å gruse opp en gangsti på kabelgrøfta mellom Tryvang sør og Geitryggen: 
Møte 04-140412: Eidsiva skal gruse opp trasèn til sommeren 

-Årsmøte samme dag som Fjelldagen, mulighet for å holde bruktmarked/loppemarked samtidig.  
Møte 05-140616: Vi arrangerer natursti for barna, hesteskokasting, ringspill etc. 

Postombæring: 

Et velmedlem har hatt kontakt med posten og hørt om mulighet for post/avis. Posten er positive, 
men det blir bare kjøring til postkassestativet ved Rønningen, første svingen etter avkjørsel fra Rv 
3. Vi kan eventuelt flytte noen av postkassene på fjellet hit. Herfra må vi basere oss på at folk som 
er ærend i bygda tar en titt i kassa og tar posten med seg og legger den i en samlekasse på 
Tryvangplassen. Det blir ikke noe «ekspressrute» , men en mulighet for post.  Vi gjør et forsøk for å 
se hvordan det fungerer. Per Eivind undersøker med posten ang hvilken adresse som skal brukes. 
Informasjon om saken legges ut på hjemmesidene så fort vi har mere å komme med. 

 

Ottestad 23/6-14 

Helge Hatlemark 

mailto:hhatlemark@gmail.com

