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Styremøte i Ål hytteforening

Dato / Sted

17.03.14 klokken 19.00 / Rita Roarsen, Høvik

Til stede

Rita Roarsen
Gisle Tunold
Arne Michelsen
Finn Tveter
Martin Bekkelund

Referent

Martin Bekkelund, sektretær for ÅHF
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Sak 1: Konstituering

!
Valg av møteleder:
Rita Roarsen ble valgt til møteleder.

!

Valg av referent:
Martin Bekkelund ble valgt til referent.

!

Signering av protokoll: Protokoll signeres ikke.

!

Sak 2: Fordeling av oppgaver

!
Det ble ikke fordelt særskilte oppgaver.

!

Sak 3: Møteplan 2014

!
Det etterstrebes at møter avholdes hos Rita Roarsen på Høvik, hvilket er enkelt
tilgjengelig for de fleste av møtedeltakerne.

!

Sak 4: Vedtekter for ÅHF

!
Vedtektene ble gjennomgått som en orientering for nye styremedlemmer.

!

Sak 5: Snøscootersaken

!
Det ble gjennomgått status omkring kommunestyremøtet 13.03.14, samt oppfølging i
etterkant av møtet. Det ble fremlagt notat fra Per Lund-Johansen.

!

Styret understreker viktigheten av å følge med på innkommende forslag til nye traseer.
Det påpekes også at høyfjellet og hyttefeltene skal holdes fri for slik ferdsel. Dette er
kommunisert fra Ål kommune både på nett (http://aal.kommune.no/News-list/
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Snoscooterloyper/) og via informasjonsmøtet med hytteeiere 22.02.13, men er imidlertid
ikke spesifisert slik i forskriften som ble vedtatt av kommunestyret 13.03.14. ÅHFs styre
synes det er uheldig med et slikt avvik mellom hva som er kommunisert og hva som ble
vedtatt i endelig forskrift.

!

Sak 6: Mobildekning

!
ÅHF avventer utbygging av 4G i Hallingdal og arbeider for at Ål kommune arbeider videre
med nettutbyggerne. De store teleoperatørene arbeider for tiden med utbygging i
Hallingdal og ÅHFs styre anbefaler sine medlemmer å følge med på om dekningen bedrer
seg. Enkelte medlemmer har allerede fått 4G-dekning i 2014.

!

Sak 7: Adresser til fritidseiendommer

!
Det forventes at slike adresser ferdigstilles innen utgangen av året.

!

Arne og Finn vil undersøke muligheten for å få en komplett adresseliste over alle
hytteeiere i Ål kommune, slik at det kan kommuniseres med dem om saker de anser som
viktige. Det undersøkes også tilsvarende mulighet fra Hytta vår.

!

Sak 8: Møte med rådmannen i Ål kommune

!
Rita avtaler møte med rådmannen og sender ut dato til styret, og ser an hvem som kan
stille.

!

Vedr. renovasjonsavgiften ønsker ÅHF en skriftlig begrunnelse for den vesentlige
økningen i avgiften. Det ønskes dokumentasjon for at avgiften er selvkost.

!
!
!
!
!
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Sak 9: Samarbeid med politikerne i Ål kommune

!
ÅHF ønsker å være et konstruktivt organ for politikerne i Ål kommune, hvor ÅHF kan
komme med innspill og besvare spørsmål politikerne måtte ha vedrørende saker som
angår frilufts- og hytteliv i Ål kommune.

!

Sak 10: Verving av medlemmer

!
Styret avventer arbeidet med å få adresser fra Ål kommune, for å se om vi kan arbeide
målrettet for å få nye medlemmer.

!

Sak 11: Eventuelt

!
Innkommende post

!

Det ble fremlagt notat fra Per Lund-Johansen i sak 5.

!

Løypelagene

!

Hytteeierne som står for det vesentligste av inntektene til løypelagene, bør være
representert i styret til løypelagene. Gisle undersøker mulighetene nærmere.
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