
Møtereferat

Styremøte i Ål hytteforening

Dato / Sted  09.04.13 klokken 19.00 / Aud Krook, Oslo

Til stede  Aud L. Krook   Fekjastølsvegen

   Rita Roarsen   Primhovda

   Martin Bekkelund

Referent  Martin Bekkelund

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 1: Referat fra årsmøtet

Det var diskusjon omkring referatet fra årsmøtet, hvor det ble påpekt behov for 

korrigeringer for at referatet skal reflektere faktisk agenda og aktivitetene for 2012.

1
Møtereferat

Styremøte 09.04.13



Sak 2: Rapport fra Rita og Auds arbeid siden årsmøtet

Rita og Aud har hatt to møter siden årsmøtet og gjennomgått følgende saker:

• Styret er fulltallige, men mangler vararepresentanter. Rita arbeider med verving 

av vararepresentanter.

• Alle lister er gjennomgått med tanke på rekruttering av flere medlemmer. To nye 

velforeninger er innmeldt. Mange velforeninger har hatt årsmøte i påsken hvor 

temaet ble diskutert.

Sak 3: Rapport fra møtet med rådmannen i Ål

Møte med rådmannen ble gjennomført 2. april 2013 klokken 14.00. Utkastet til referat 

ble diskutert. Referatet blir publisert på aahf.no straks det er godkjent av alle parter.

Sak 4: Medlemsstatus

Det har tilkommet to nye velforeninger siden sist; Grønli hyttevel og Vardehovda 

hyttegrend. Totalt er det nå 238 personer som faller under ÅHF som medlemmer.

Sak 5: Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
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Sak 6: Opprydding i referat

Det ble redegjort for referater og datoer.

Sak 7: Nettsidene

Det skal foretas endringer i innmeldingsskjemaene. Mulighet for å angi medlemskap i 

Norges hytteforbund skal være opsjon for begge medlemsformene.

Det skal opprettes lenke til ÅHFs Facebook-side fra aahf.no.

Sak 8: Mobildekning

Det vises til møte med rådmannen i Ål kommune.

Sak 9: Plan for videre arbeid

Medlemsverving

Mobildekning — Martin lager lenke til Speed Test på nett og iOS / Android

Scooter-kjøring

Oppfølging av øvrige saker mot Ål kommune

Sak 10: Tid for ekstraordinært årsmøte
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ÅHF tar sikte på å avholde ekstraordinært årsmøte 5. oktober 2013 klokken 

15.00-16.00 på Frivillighetssentralen i Ål. Agendaen er primært valg av nytt styre med 

vararepresentanter og valgkomité. Det avsluttes med kulturelt innslag på 20 minutter 

pluss 10 minutter spørsmål.

Sak 11: Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 27. mai klokken 19.00 hos Aud Krook i Oslo.

Sak 12: Øvrige saker

1. Informasjonsskriv for utdeling til potensielle medlemmer ble diskutert. Aud skriver 

tekst, Martin putter teksten inn i malen for endelig produksjon.

2. Det ble gjennomgått brev fra familien Sejling Berwald til Ål utvikling og Liatoppen, 

vedrørende prising av løypeavgifter. Brevet ble tatt til orientering.
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