
Møtereferat

Konstituering av Ål hytteforening

Dato / Sted	 	 25.02.12 klokken 12.00 / Frivillighetssentralen, Ål

Til stede	 	 Aud L. Krook		 	 	 	 Fekjastølsvegen Velforening

   Rita Roarsen     Primhovda Vel

	 	 	 Jan Eklund	 	 	 	 	 Øvre Skarslia hyttevel

   Steinar Gundersen    Sangefjell 2 velforening

   Arnt Hals     Vardehovda hyttegrend

	 	 	 Jon A. Duus	 	 	 	 	 Rødungstølen hyttevel

	 	 	 Ivar Ådnegard	 	 	 	 Rødungstølen hyttevel

	 	 	 Harald Østenfor	 	 	 	 Øvre Skarslia hyttevel

   Anne Siri Koksrud og Martin Bekkelund

Referent   Martin Bekkelund

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Valg av møteleder:

Aud L. Krook ble valgt til møteleder.

Valg av referent:

Martin Bekkelund ble valgt til referent.

Signering av protokoll:

Anne Siri Koksrud og Rita Roarsen ble valgt til å signere protokollen.
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Sak 2: Navnefortegnelse

Oppmøteliste ble sendt rundt.

Sak 3: Vedtekter

Diskusjon omkring organisasjonsform. Registrering i enhetsregisteret eller enklere 

organisasjonsform.

Aud informerte om bakgrunn for vedtekter og organisering. Aud er 1. vara til Norges 

hytteforbund og deltar i alle styremøter. Informasjon om tilsvarende 

paraplyorganisasjoner i andre kommuner, samt hvilke fordeler og muligheter slik 

organisering medfører.

Det ble også understreket viktigheten av ydmykhet og respekt overfor grunneiere og 

hvordan de stiller ressurser, egeninnsats og områder til disposisjon. Det henstilles i 

denne anledning til å invitere grunneiere med i de lokale velforeningenes styrer.

Vedtektene ble gjennomgått og revidert. Følgende ble utført.

Endringer i paragraf 2

Ingen endringer.

Endringer i paragraf 3

De to siste setningene strykes.
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Endringer i paragraf 4

Setningen «Protokollen undertegnes av referent og en valgt årsmøterepresentant.» endres 

til «Protokollen undertegnes av referent og to valgte årsmøterepresentanter.».

Setningen «Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.» endres til 

«Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.».

Punktet «2) Revisorbekreftet regnskap» endres til «2) Regnskap».

Punktet «4) Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser» endres til «4) Fastsettelse av 

kontingent».

Setningen «Hver velforening har en stemme.» endres og utvides til «Representantene har 

én stemme per fritidseiendom de representerer. Medlemmer kan representeres ved 

fullmakt.».

Setningen «Revisor rapporterer direkte til årsmøtet.» strykes.

Endringer i paragraf 5

Setningen «Styret har 3 varamedlemmer som kan møte på samtlige styremøter, men ikke 

har stemmerett.» endres til «Styret har 3 varamedlemmer som kan møte på samtlige 

styremøter, men uten stemmerett.».

Setningen «Foreningens leder velges for 3 år av gangen.» strykes.
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Setningen «De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.» 

endres til «Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.».

Setningen «Valgbare er kun medlemmer av velforeningenes styrer.» strykes.

Setningen «Revisor og valgkomité velges for et år av gangen.» endres til «Valgkomité 

velges for et år av gangen.».

Avsnittet «Ved første valg velges leder, sekretær, et styremedlem og ett varamedlem for 3 

år og nestleder, kasserer og to varamedlemmer for 2 år. Revisor og valgkomité velges for et 

år av gangen.» strykes.

Setningen «Utskrift av protokollene sendes samtlige tilsluttede velforeninger.» endres til 

«Utskrift av protokollene sendes samtlige tilsluttede velforeninger og enkeltstående 

medlemmer.».

Endringer i paragraf 6

Setningen «Økonomiske forpliktelser utover kontingenten kan ikke pålegges 

velforeningene.» endres til «Økonomiske forpliktelser utover kontingenten kan ikke 

pålegges medlemmene.».

Endringer i paragraf 7

Ingen endringer.
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Endringer i paragraf 8

Ingen endringer.

Endringer i paragraf 9

Ingen endringer.

Endringer i paragraf 10

Paragraf 10 erstattes i sin helhet. Ny tittel på paragraf 10 er «Juridisk person». Innholdet i 

paragraf 10 er: «Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig 

og begrenset ansvar for gjeld.».

Endringer i paragraf 11

Ingen endringer

Valg av navn

Navn ble valgt til «Ål hytteforening», forkortet ÅHF. Navnet gjøres gjennomført i 

vedtektene.

Sak 4: Budsjett

Ingen kommentarer.

Sak 5: Valg av styre, revisor og valgkomité

Det skal ikke velges revisor, ref. vedtekter.
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Følgende interimstyre ble valgt:

Leder   Aud Krook

Nestleder  Rita Roarsen

Sektretær	 	 Martin Bekkelund

Kasserer  Jon Duus

Styremedlem Jan Eklund

1.-3. vara	 	 Steinar Gundersen (det ble kun valgt én vara)

Sak 6: Prioriterte saker

Følgende saker skal prioriteres første år:

• Rekruttere medlemmer.

• Etablere kontakt med kommunen. Oversende kontaktinformasjon.

• Fysiske møter unngås. E-post og telefon velges så langt det lar seg praktisk gjøre.

Sak 7: Eventuelt

Diskusjon omkring informasjonsmøtet med Ål kommune kl. 14.00.

Møtet ble hevet klokken 13.37.

Signaturer

Anne Siri Koksrud

[sign]

Rita Roarsen

[sign]

Martin Bekkelund 

(referent)

[sign]
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