
 

Til alle bruksberettigede      Egerom, 16.03.2018. 

i Stange Almenning 

                                         

 

 

KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM VALG PÅ TINGVOLD OG 

ÅRSMØTE PÅ SØNDRE ELTON GÅRD, MED FORTSETTELSE AV 

VALG ETTER ÅRSMØTE, I STANGE ALMENNING FREDAG 6.april 

2018   
 

VALGMANNTALL. 

Valgmanntallet er oppdatert i samsvar med opplysninger fra de bruksberettigede eiendommer 

i Stange Almenning. 

Valgmanntallet inneholder alle stemmeberettigede og har ligget ute til gjennomsyn i 3 uker 

på Egerom fra 31.01.2018. 

Etter den 20.02.2018 har alle som står i dette valgmanntallet stemmerett, og plikt til å motta 

valg som styremedlemmer eller varamedlemmer til styret. 

 

STEMMERETT. 

Valgordningen innebærer at det kan avgis 2 stemmer for hver bruksberettiget eiendom, 

enten slik at den som alene har stemmerett avgir 2 stemmer, eller ved at 2 som har 

stemmerett avgir 1 stemme hver ved personlig frammøte. Følgende regler gjelder:  

2 stemmer har:  

✓ Eier, ugift og uten innrapportert samboer. 

✓ Forpakter, ugift og uten innrapportert samboer (Forutsetning: Skriftlig 

forpaktningsavtale der det framgår at forpakter skal utøve bruksretten, og at 

det gjenstår minst 2 år av forpaktningstida)   

✓ Repr. for selskaper m.v. som møter med fullmakt. 

✓ Sameier som møter med fullmakt. 

✓ Eier av 2 eller flere eiendommer (også når vedkommende er gift og ektefellene 

vil da kunne stemme for alle eiendommene og samlet avgi 4 stemmer når 

begge møter). 

1 stemme har:   

✓ Eier, gift eller med innrapportert samboer. 

✓ Forpakter, gift eller med innrapportert samboer. 

✓ Eierens ektefelle eller innrapportert samboer. 

✓ Forpakterens ektefelle eller innrapportert samboer. 

✓ Sameier, når det er 2 sameiere. 

 

VALGKOMITEENS FORSLAG: 

Valgkomiteens medlemmer er: Dyre Johan Haug (leder), Dagny Austlid, Eli Gjerlaug Enger, 

Erling Vold og Ingeborg Opsand.  

 

Frist for å kunngjøre valgkomiteens forslag er 3 uker før årsmøtet.  

 

Valgkomiteens forslag på 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer ved valget til nytt 

almenningsstyre følger som vedlegg 1. Funksjonstida er 4 år. 

Valgkomiteens forslag til 2 nye medlemmer og 1 varamedlemmer i valgkomiteen framgår 



også av vedlegg 1.  

     -2- 

 

MOTFORSLAG. 

Enhver med stemmerett i følge valgmanntallet kan foreslå andre kandidater til 

medlemmer av almenningsstyre og valgkomite. 

 

Det er ingen begrensninger i antallet som kan foreslås. 

Det henstilles til forslagsstillerne å avklare med sine kandidater på forhånd om de vil ta valg. 

 

NB!  

Motforslag må være levert Almenningskontoret på Egerom, senest fredag 23.03.2018  

 

Etter at valgkomiteen har undersøkt om de foreslåtte personer er valgbare, vil slike eventuelle 

motforslag være tilgjengelig for gjennomsyn. Eventuelle motforslag blir lagt ut fredag 

30.03.2017 på Egerom og på www.rasa.no.  Motforslagene settes opp på lista i den 

rekkefølge de kommer inn. 

 

 

ÅRSMØTE OG VALG I STANGE ALMENNING 2018. 

Årsmelding og regnskap vil foreligge til gjennomsyn for alle på almenningskontoret fra 

fredag 16. mars, og vil i tillegg ligge på www.rasa.no 

 

Valget holdes på Tingvold, Stange fredag den 6.april 2018 mellom kl. 14.00 – kl. 17.00 

Det henstilles til de stemmeberettigede om å utnytte det oppsatte tidsrom for stemmegivning, 

og derved unngå unødig kødannelse fram mot kl. 17.00 da valglokalet stenges! 

 

Årsmøtet fortsetter kl. 18.30 på Søndre Elton, Vestbygdavn. 298 

 

Etter årsmøteforhandlingene presenterer kandidatene seg og de som ikke har stemt kan 

stemme.        

Det serveres middag etter at alle har stemt! 

 

 

 

 

 VEL MØTT TIL ÅRSMØTET OG ALMENNINGSVALGET 2018! 

 

 

 

Styret i Stange Almenning         Valgkomiteen i Stange Almenning 

v/styreleder Olav Vold       v/Dyre Johan Haug 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 



 

Vedlegg 1. 

 

VALGKOMITEENS FORSLAG VED VALG AV ALMENNINGSSTYRE 

OG VALGKOMITE I STANGE ALMENNING PÅ ÅRSMØTET 

06.04.2018. 
 

 

Almenningsstyret består i henhold til bruksreglene av 7 medlemmer og med 7 

varamedlemmer. Styret skal gjennom 2 valg reduseres til 5 medlemmer. 

2 medlemmer og 2 varamedlemmer ble derfor valgt i 2016, det reduserte styret til 6 

medlemmer og 6 varamedlemmer. 

Ved valget i 2018 skal det velges 3 medlemmer, da vil styret bestå av 5 medlemmer og 4 

varamedlemmer 

 

Følgende personer er foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer/varamedlemmer: 

(I parentes står funksjon fra forrige valg) 

                                                        Sett kryss: 

 

 Jon Tomassen, 2335 Stange (styremedlem)   □ 

 Ole Bjarne Enger, 2335 Stange (ny)    □ 

 Martin Mostue, 2338 Espa (varamedlem)    □ 

  

 Kjersti Bergseng, 2335 Stange (varamedlem)   □ 

 Lars Gudbrand Gløtvold, 2335 Stange (ny)   □ 

 Leif Ove Lysgaard, 2337 Tangen (ny)    □ 

 

 

 

Valgkomiteen har 5 medlemmer. 

3 medlemmer og 1 varamedlemmer skal velges ved valget i 2018. 

Følgende personer er foreslått av valgkomiteen som nye medlemmer og varamedlemmer til 

valgkomiteen. 

 

 Arne Hushagen, 2335 Stange (ny)     □ 

 Birgitte Skaare, 2335 Stange (ny)     □ 

 Nils Olve Gillund, 2335 Stange (ny)    □ 

  

 Ann K S Karseth, 2335 Stange (varamedlem)   □ 

 

 

 

 

Det er ikke anledning til å gjøre endringer på stemmeseddelen, bare å sette kryss ved de 

som ønskes valgt. Det kan altså ikke føres opp nye kandidater på listen.  

Ureglementerte stemmesedler vil bli forkastet. 

 

                               

      Valgkomiteen i Stange Almenning.  



 

Vedlegg 2.  

 

CV PÅ KANDIDATER TIL VALG I STANGE ALMENNING 2018 

 
 

Jon Tomassen 
Bredsvoll gnr 66 bnr 1 
455 daa dyrket 
Produksjon; 
Jorda bortleid til dyrking av korn, potet og løk 
Står for grøfting og vedlikehold av hus sjøl 
Vinterlagring av båter/campingbiler 
Relevant yrkeserfaring; 
Salgs- og markedsføringsledelse 
Reklamebyrå 
Kommunikasjon/merkevarebygging 
Div styreverv 
Utdanning; 
Agronomutdanning 
Befalsskole 
Gymnas 

 
 
Martin Mostue 
Alder; 52år 
Mostue Øvre. 
Utdannelse; 
Et år på statens yrkesskole for skogbruk Sønsterud 81/82.  
Yrkeserfaring; 
Jobbet i Stange Alm fra 1983 til 2007. 
Driver nå som selvstendig næringsdrivende, trefelling og hagearbeid fram til i fjor vår, og hadde i fjor sommer og 
høst flere oppdrag med kulturarbeid i Mjøsen Skog, og det ser ut som dette blir fortsettelsen også. Driver Mostue 
Øvre sammen med Hege, har drøyt 100 vinterforede sauer. 
 
 

Ole Bjarne Enger 
Alder; 47 år 
Frisholm, Stange 
Relevant yrkeserfaring; 
Agroteknikker fra Jønsberg, Høgskolen i Bø 
Jobbet som regnskapsfører i 15 år 1997 – 2012 
Erfaring fra styreverv: 
Vekstra Stange Regnskapslag (ansattrepresentant 15 år) 
Storfebeitelaget (Leder i 15 år) 
Stange Utmarkslag (Kasserer og leder til sammen 8 år) 
Stange Sportsklubb (Kasserer og leder til sammen 4 år) 
Norsvin Hedemarken Svineholdslag (Nåværende verv sittet 1 år som leder) 
Produksjon / relevant yrkeserfaring: 
Tok over på Kongsparten Tangen i 2003 med kyllingproduksjon og ammeku ca55 kalvinger pr år – korn - gras og 
skog 
Driver 350 da dyrket og 550 daa skog 
Frisholm, Stange fra 2012 Svineproduksjon avlsbesetning full konsesjon – korn og skog  
Driver 360 daa dyrket og 700 daa skog 
 
 
 
 



 

Kjersti Bergseng 
Alder; 42 år 
Mor til 2 jenter, 10 år og 12 år 
Tønsaker Gård, Stange 
Utdanning; 
Utdannet bioingeniør, Høgskolen i Sør-Trøndelag 
Voksenagronom-utdanning, Jønsberg 
Produksjon; 
Driver av Tønsaker gård fra 2010, 540 daa korn, 1 daa asparges med god hjelp fra min far 
Yrke; 
Ansatt i 75% turnus-stilling ved Avd. for medisinsk biokjemi, Hamar, Sykehuset Innlandet 
 
 

Lars Gudbrand Gløtvold 
Alder;35 år 
Gift med Katrine Gløtvold-Solbu, 3 barn i alderen 1-6 år.  
Opprinnelig fra Engerdal, flyttet til Stange i 2010. Tok over gården Guåker nordre i 2011. Jorda på gården er i sin 
helhet bortleid.  
Utdanning; 
Utdannet master i geografi fra NTNU i Trondheim i 2007.  
Videreutdannelse innenfor praktisk prosjektledelse fra NTNU i 2008.  
Yrkeserfaring; 
Ansatt i Melhus kommune som prosjektleder for kommunaltekniske anlegg i perioden 2007 – 2010. Har arbeidet 
som arealplanlegger i Norconsult på Hamar siden 2010. Har der jobbet med planlegging på flere plannivåer. 
Jobber hovedsakelig innenfor samferdselsprosjekter og vært sentral ved utarbeidelsen av flere 
detaljreguleringsplaner for større vegprosjekter i Innlandet. Har vært oppdragsleder for Norconsult på Storelgen 
og Bjøråa-rasteplass prosjektet langs rv. 3 i Østerdalen. 
Har siden 2014 vært styremedlem i Ottestad og Stange grunneierlag i forbindelse med jernbaneutbyggingen på 
strekningen Sørli til Åkersvika.       
 
 

Leif Ove Lysgaard 
Alder; 60 år 
Svenskerud, Tangen 
Produksjon;  
Jord bortleid til grasproduksjon, skog 
Relevant utdannelse; 
Agronom 
Yrke; 
Siden 1998 økonomikonsulent Stange kommune, Virksomhet Barn og familie 
 

 
 

 


