Møtereferat
Styremøte i Ål hytteforening
Dato / Sted
Til stede	

21.05.12 klokken 18.00 / Aud Krook, Oslo
	

Aud L. Krook	
	

	

	

	

Rita Roarsen

Fekjastølsvegen Velforening
Primhovda Vel

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: Protokoll signeres ikke.

Sak 2: Hva ønsker foreningen å arbeide med?
Følgende tema ble diskutert som grunnlag for videre arbeid i 2012:

•
•
•
•

Medlemsrekruttering
Etablere kontakt med Ål kommune ved ordfører og rådmann
Skiløyper
Mobildekning
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•

Kobling av GPS-koordinater med gårds- og bruksnummer og adresse

Sak 3: «Åpent hus» fredag 25. mai
Foreningen disponerer lokalene til Ål frivillighetssentral fra 14.00 til 18.00. Aud stiller
med va"er og ka#e. Martin utarbeider plakat til oppslag.

Sak 4: Mobildekning
Martin undersøker teleselskapenes muligheter og kanaler for innspill til forbedring av
dekningen i fjellområdene.
Leverandørenes dekningskart er tilgjengelig på nett:
NetCom: https://netcom.no/dekningskart
Telenor: http://www.telenor.no/privat/dekning/dekning_data.jsp

Sak 5: Medlemsrekruttering
Medlemmer rekrutteres fortrinnsvis ved innmelding via idetfri.no/aahf. Medlemmer kan
også rekrutteres med papirskjema.
Martin utarbeider plakat for oppheng. Aud sørger for utskrift og laminering til
permanent oppheng.
Eksisterende innmeldingsblankett må utvides med adresse for hvor blanketten sendes,
kontingent, lenke til elektronisk innmeldingsblankett samt bankkontonummer for
innbetaling.
Jon fører medlemsregister.
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Sak 6: Nettside
Martin tar ansvar for å etablere nettsider hos One.com. Nettsidene skal blant annet
inneholde:

•
•
•
•
•
•
•

Generell informasjon
Innmeldingsskjema
Budsjett
Vedtekter
Møtereferat
Møteinnkallinger
Kontaktinformasjon

Sak 7: Eventuelt
7.1 Villrein
ÅHF har sendt uttalelse til Ål kommune. Saken tas til orientering.
7.2 GPS-merking av hytter
Ål kommune har ansatt en ressurs for kartlegging av veinavn og nummer i hele Ål. Martin
undersøker hvordan slik informasjon organiseres i dag, både i kommunen og hos Statens
kartverk. ÅHF sender en henvendelse til vedkommende for å foreslå at samtlige
eiendommer også får GPS-koordinater, dersom dette er informasjon som ikke $nnes fra
før.
Statens kartverk tilbyr løsning for utarbeidelse av nødplakat via http://www.statkart.no/
nor/Land/Kart_og_produkter/Nodplakat/.
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7.3 Kloakkløsninger
Rita sjekker status for o#entlige kloakkløsninger på Sangefjell med Steinar Gundersen.
7.4 Skiløyper
Hvem skal $nansiere tilbudet og hva skal man forvente i retur?

•
•
•

Parkeringsplasser
Hyppighet
Start på preparering om morgenen

Martin sjekker ut en eventuell artikkel i et av hyttebladene og utreder mulige
$nansieringsformer. Martin hører med kommunen om hva og hvordan de foretrekker
administrering.
7.5 Utbygging av Hol1 - Stolsvatnet
Martin undersøker status, om mulig.
Neste styremøte avholdes 28.08.12 klokken 18.30 hos Aud Krook i Ivan Bjørndals gt. 4 i
Oslo.
Møtet ble hevet klokken 20.15.

4
Møtereferat
Styremøte 21.05.12

