
Møtereferat

Styremøte i Ål hytteforening

Dato / Sted  30.10.12 klokken 18.30 / Aud Krook, Oslo

Til stede  Aud L. Krook   Fekjastølsvegen

   Wilhelm Otnes  Skarslia

   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: Referat fra forrige møte

Ingen kommentarer til referat.
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Sak 3: Medlemsstatus

Jon måtte dessverre sende avbud, men sender oppdatert medlemsstatus til Aud. Det 

henstilles til at hele styret melder seg inn.

Rita og Wilhelm har påtok seg å oppdatere listen over velforeninger i Ål, samt lage et 

forslag til invitasjon om medlemskap.

Sak 4:

Til nettsidene:

• Lenke til Ål kommune, m.fl. Se fekja.no for flere lenker.

• Lage side over velforeningsmedlemmer (ikke enkeltmedlemmer) med 

kontaktinformasjon (e-post, telefon og nettside).

• Bytte ut bildene i toppen. Finne bilder fra Ål kommune.

Sak 5: Rapport fra treff med kommunen

Aud har sendt oppsummering på e-post. Kommunen er positive til samarbeid med 

hyttefolket. Aud har kontaktet rådmannen nylig vedr. kommunebudsjett. Rådmannen 

ser ikke for seg endringer som berører hyttefolket. Rådmannen oppfordrer hyttefoket 

til å benytte tilbudet i kommunen, enten det er lokale butikker, kulturtilbud osv.
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Sak 6: Info fra Aud om arbeidet med Løkentjern rundt med Ål 52

Neste prosjekt for Fekjastølsvegen vel er sti rundt Løkentjern.

Sak 7: Mobildekning

Ordføreren i Ål kommune har påtatt seg jobben med å følge opp mobilselskapene for 

å bedre dekningen i fjellet. Rita følger opp ordføreren. Wilhelm fortalte at hans 

velforening har arbeidet med saken, men fått tilbakemelding fra Telenor at det ikke er 

interessant å øke kapasiteten.

Sak 8: Årsmøte 2013

Årsmøte for 2013 avholdes 23.02.13 kl. 12.00 på Ål frivillighetssentral. Aud bestiller 

lokale.

Sak 9: Status i de ulike velforeningene

Skarslia (Wilhelm)

De har arbeidet med Mobildekning. Ellers sonderer de muligheten for 

sykkelforbindelse mellom Bergsjøområdet og Hemsedalsvegen
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Primhovda (Rita)

Kloakk / renseanlegg og turstier har vært hovedfokus. Utidig scooterkjøring har 

forekommet. Da er kontakt tatt med Reisun Aker på Utviklingsavdelingen I 

kommunen. Hun var til god hjelp. Dette kan være bra å vite for andre som kan bli 

utsatt for lignende.

Fekjastølvegen vel (Aud)

Ål 52 og Blestistien har hatt hovedfokus. Positiv erfaring av samarbeidet med 

kommunen.

Sak 10: Status i Norges hytteforbund

Neste styremøte avholdes tirsdag 29. januar 2013 hos Aud Krook, Ivan Bjørndals gate 

4 klokken 18.30. Se kart på [kartlenke].

Sak 11: Eventuelt

Som nevnt tidligere var medlemsrekruttering hovedfokus fram til årsmøtet. Andre 

saker som vi kan ha på agenaen er felles fiskekort I kommunen, postruter til 

hytteområder, felles skiløypenett / utgift.

Villreinplan

Aud orienterte om villreinplan for Hol, Ål og Hemsedal. Grensene fra 1998 endres for 

det vesentlige ikke.
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