
Til alle bruksberettigede      Egerom, 28.05.2020. 
i Stange Almenning 
                                         
 
KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM ÅRSMØTE OG VALG I 
STANGE ALMENNING, ONSDAG 24. OG TORSDAG 25. JUNI 2020  
PÅ TEAMS / EGEROM.   
 
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 på 
Egerom i 3 uker fra 31.01.2020. 
Etter den 20.02.2020 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 innrapporterte samboer. 
 Forpakterens ektefelle eller innrapporterte samboer. 
 Sameier, når det er 2 sameiere. 

 
VALGKOMITÉENS FORSLAG: 
Valgkomitéens medlemmer er: Erling Vold (leder), Ingeborg Opsand, Arne Hushagen, 
Birgitte Skaare og Nils Olve Gillund.  
 
Frist for å kunngjøre valgkomitéens forslag er 3 uker før årsmøtet.  
 
Valgkomitéens forslag på 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer ved valget til nytt 
allmenningsstyre følger som vedlegg 1. Funksjonstida er 4 år. 
Valgkomitéens forslag til 2 nye medlemmer og 1 varamedlemmer i valgkomitéen framgår 
også av vedlegg 1.  
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MOTFORSLAG. 
Enhver med stemmerett ifølge valgmanntallet kan foreslå andre kandidater til 
medlemmer av allmenningsstyre og valgkomité. 
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 allmenningskontoret på Egerom, senest onsdag 10.06.2020. 
 
Etter at valgkomitéen har undersøkt om de foreslåtte personer er valgbare, vil slike eventuelle 
motforslag være tilgjengelig for gjennomsyn. Eventuelle motforslag blir lagt ut på Egerom og 
www.rasa.no fra onsdag 17.06.2020. 
Motforslagene settes opp på lista i den rekkefølge de kommer inn. 
 
ÅRSMØTE OG VALG I STANGE ALMENNING 2020. 
Årsmelding og regnskap vil foreligge til gjennomsyn for alle på allmenningskontoret fra 
fredag 6. mars, og vil i tillegg ligge på www.rasa.no. 
 
Årsmøtet/valget holdes på Teams/Egerom, onsdag 24. og torsdag 25. juni.  
 
Årsmøteforhandlingene holdes på Teams/Egerom onsdag 24. juni kl. 18.00-20.00. 
Valget holdes på Egerom torsdag 25. juni kl. 12.00-18.00. 
 
Kandidatene vil presentere seg i løpet av årsmøteforhandlingene.  
 
 
 
 
 
 
 VEL MØTT TIL ÅRSMØTET OG ALLMENNINGSVALGET 2020! 
 
 
 
Styret i Stange Almenning         Valgkomitéen i Stange Almenning 
v/ styreleder Sverre Lang-Ree   v/ Erling Vold 
 



Vedlegg 1 
 
 
VALGKOMITÉENS FORSLAG VED VALG AV ALLMENNINGSSTYRE OG 
VALGKOMITÉ I STANGE ALMENNING 25.06.2020 
 
Allmenningsstyret 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. I 2018 ble 3 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt og 
reduksjonen av styret til 5 medlemmer og 5 varamedlemmer er gjennomført. 
Ved valget i 2020 skal det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
 
Følgende personer er foreslått fra valgkomitéen som styremedlemmer/varamedlemmer: 
(I parentes står nåværende funksjon) 
                                                        Sett kryss: 
 
 Sverre Lang-Ree, 2335 Stange (styreleder)   □ 
 Valborg Alhaug, 2312 Ottestad (styremedlem)   □ 
   
 Marianne Svenskerud, 2337 Tangen (ny)    □ 
 Anne Kirsten Stenberg Karseth, 2335 Stange (ny)  □ 
 
 
 
Valgkomitéen har 5 medlemmer. 
2 medlemmer og 1 varamedlemmer skal velges ved valget i 2020. 
Følgende personer er foreslått av valgkomitéen som nye medlemmer og varamedlemmer til 
valgkomitéen. 
 
 Kirsti Godager, 2335 Stange (ny)     □ 
 Nils Ringnes, 2337 Tangen (ny)     □ 
  
 Leif Ove Lysgaard, 2337 Tangen (gjenvalg)   □ 
 
 
 
 
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. 
 
                               

Valgkomitéen i Stange Almenning.  
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