Møtereferat
Årsmøte i Ål hytteforening

Dato / Sted

23.02.13, Frivilligshetssentralen Ål.

Til stede

Representanter for fem velforeninger
To enkeltmedlemmer

Referent

Ann-Grid Wiik

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to justeringsrepresentanter

Aud L. Krook ble valgt til møteleder.
Ann-Grid Wiik ble valgt til referent.
Birthe Berwald og Stein Lage Strand ble valgt til justeringsrepresentanter.

Sak 2: Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sak 3: Årsberetning

Det ble kommentert at neste årsberetning må inneholde mer om status på hvert
punkt det har vært arbeidet med gjennom året.
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Villreinplanen
Skulle utvides, men er lagt død.

Åpent hus
Kun hyttebladet kom.

Mobil- og nettdekning
Telenor har dårligst dekning og noen ble anbefalt å gå over til Netcom. Det har likevel
vært problemer med et nytt kinesisk system som ikke fungerte med system for «ringe
hytta varm». Nettselskapene er kun interessert i et spleiselag for å få sterkere
sendere. Kommunen har hatt dårligere råd i år og ser an. På Bergsjø / Rognestølen
har Netcom bra dekning.

Nettsidene
Gi tilbakemeldinger om feil og mangler på siden, samt tips til innhold.

Merking av hytter
Alle oppfordres til å henge opp nødplakat på hytta. Det ﬁnnes en egen Norsk
luftambulanse-app og man kan også lage nødplakat via www.norskluftambulanse.no.

Vann og avløp
Noen har privat «ny» løsning, men det ser ut til at det nå foreligger en oﬀentlig løsning
man må koble seg på. Saken diskuteres.
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Skiløyper
Det er ulik praksis og organisering for å be om tilskudd til skiløypene.

Sak 4: Regnskap

Kasserer var syk og regnskapet var derfor ufullstendig. Siden det er snakk om
ubetydelige beløp, var det enighet om at det var ok at regnskapet ble sluttført i
etterkant av møtet.

Sak 5: Budsjett

Budsjettet ble vedtatt (samme som forrige år).

Sak 6: Fastsettelse av årskontingent

Årskontingenten ble vedtatt uforandret.

Sak 7: Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

Sak 8: Valg av styre
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a. Leder: Aud L. Krook ble valgt
b. Nestleder: Rita Roarsen ble valgt
c. Sekretær: Ingen ble valgt
d. Kasserer: Ingen ble valgt
e. Styremedlem: Ingen ble valgt
f. Vararepresentanter: ingen ble valgt
g. Valgkomité: Ingen ble valgt

Det jobbes med å ﬁnne representanter til styret og det skal avholdes et
ekstraordinært møte til sommeren.

Hovedsak for inneværende år, er å jobbe med rekruttering for å bli sterkere.
Eiendomsskatt har vært nevnt som en ytre trussel, og det er viktig å ha en
velfungerende hytteforening for å kunne bli hørt i utredning av ulike saker i
kommunen.

Fanesak er utover dette er mobiltelefondekning.

Det er ca 2900 hytter i Ål og det beste for ÅHF er å ha kontakten med lokale vel. ÅHF
oppfordrer derfor til at det opprettes lokale vel der hvor dette ikke ﬁnnes. Norges
hytteforbund har «kokebok» for hvordan dette gjøres. Ål kommune har link til ÅHF på
sine nettsider.
Da vedtatt møteagenda var avsluttet ble det samtaler om temaer som opptar
hyttefolket i Ål. ÅHF har en god dialog med Ål kommune og Ål utvikling, og det ble
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understreket viktigheten av at det gode arbeidet holdes frem. Det ble også diskutert
håndtering av privatrettslige forhold.

Ann-Grid Wiik
___________________________
Godkjent
___________________________

____________________________

Birthe Berwald

Stein Lage Strand, Sangefjell 1
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