
VANGSJØEN VEL ÅRSMØTE 2020 
 
Kjære alle velmedlemmer!  

 
Med den vanskelige smittesituasjonen vi står oppe i, der det er svært usikkert om vi kan reise til fjells 

i påsken, har styret i Vangsjøen Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år. 

 

Vi håper og tror at medlemmene i vellet har forståelse for at vi må finne en annen form for årsmøtet, 

slik at vi kan fortsette arbeidet til beste for alle, når forholdene normaliseres. 

 

Vi ønsker derfor at årsmøtet gjennomføres med denne postrunden, der alle kan melde tilbake støtte 

til forslagene eller uenighet med styrets forslag og fremme alternative forslag. Styret ber om at 

medlemmene gir oss tillit til å videreføre arbeidet, der vi tar hensyn til innspill etter beste evne, selv 

om årsmøtet ikke gjennomføres i henhold til vedtektene. 
 

 

Saker som årsmøtet skal behandle: 

1. Årsberetning 2019 - vedlagt  

2. Revidert regnskap 2019 - vedlagt 

3. Innkomne forslag 

Styret vil foreslå følgende: 

Vangsjøen vel vil ikke lenger organisere og betale for distribusjon av post i sommersesongen. 

Dette fordi interessen blant medlemmene er fallende, og kostnaden blir for høy i forhold til 

nytten for medlemmene. Dessuten er det i skrivende stund usikkert når det igjen blir åpnet for 

opphold i området for utenbygdsboende. Om det kommer ønsker fra medlemmer, kan saken 

tas opp til ny vurdering i 2021.  

Post kan fortsatt omadresseres til COOP Heggenes, og hentes der. Vi oppfordrer medlemmer 

til å ta med post til andre og legge i kassene om man likevel er innom for å hente egen post. 

4. Budsjett 2020 - vedlagt 

5. Valg – valgkomiteens innstilling er vedlagt. De som er på valg i år, har sagt seg 

villig til gjenvalg. 

6. Informasjon fra styret: 

• Rydding og skilting av stier, og kanskje en hvilebenk. Styret ønsker videre innsats på 

dette, og har i år gjort litt rydding og skilting av den gamle kløvstien fra Rabalen mot 

Øyangen. Vi ønsker innspill på andre steder det trengs skilt og rydding. 

• Familiedag sommeren 2020. Styret håper på å lage en familiedag også denne sommeren, 

og vil komme tilbake til dette i seinere informasjon til medlemmene. 



• Hogstdugnad til høsten. Vi håper å få medlemmene med på nok en hogstdugnad for å 

åpne opp det fine gamle beitelandskapet rund stølene. Vi kommer tilbake med nærmere 

informasjon. 

• Profesjonell avvirking av skog. I tillegg til den årlige hogstdugnaden er det veldig 

gledelig at en av grunneierne som har eiendom på nedsiden av veien mellom Wenches 

Fjellkiosk og Vangsjøen Fjellstue nå har sagt ja på forespørsel fra skoggruppa i vellet, til 

å sette i gang profesjonell hogst så raskt dette lar seg praktisk gjøre. En lokal hogst-

entreprenør har tatt på seg oppdraget. 

• Sikteskive på Skaget. Det er tatt initiativ for å få laget og montert en sikteskive på Skaget. 

Styret mener dette vil være til glede for våre medlemmer. Hittil har det vært en del 

forberedende arbeider med utforming. Styret har vedtatt å støtte denne delen av prosjektet 

med kr 1500,-  

Som nevnt innledningsvis, håper vi medlemmene kan godta denne nødløsningen for årsmøtet, slik at 

arbeidet i vellet kan fortsette uten avbrudd. Meld tilbake både støtte og uenighet til styret. 

 

Med ønske om at forholdende vil normaliseres snart – og at vi alle igjen kan nyte gode dager i 

Vangsjøen-området. 

 

Hilsen styret i vellet 

Styreleder:  Rolf Jørn Karlsen 
Tlf:  901 64 293 rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no 
 

Kasserer: Cai Birger Nesset 
Tlf: 970 98 188 cgnesset@gmail.com  

Sekretær: Svein Taksdal  
Tlfl: 957 60 728 staksdal@gmail.com   

Styremedlem: Grete Marie Rogne 
Tlf: 990 31 483 gretemarierogne@hotmail.com  
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