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Sak 1: Valg av møteleder, referent og to justeringsrepresentanter 

Rita Roarsen ble valgt til møteleder. 

Finn Tveter ble valgt til referent. 

Stein Lage Strand og Are Strand signerer møtereferatet. 

Sak 2: Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Sak 3: Årsberetning for 2014 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen, som deretter ble godkjent av årsmøtet. 

Utover dette ble følgende kommentarer avgitt: 

Kommentarer:  

• Konkrete resultater av foreningens arbeider bør fremgå tydeligere. 

• Foreningen bør arbeide videre med bedre innsyn i veilagenes regnskaper og 

kommunens godkjenning av disse uten regnskap. 

• Det bør anlegges egne stier for ridning, fordi hestene ødelegger turstiene. 

• ÅHF bør få innsyn i regnskapene for løypekjøring for hytteeierne, slik at 

velforeningene får bedre innsikt.  

• Hytteeierne bør gis plass i styrene i veilagene og i løypelagene. 

• Når det gjelder scooterkjøring vil småviltjegere/deres organisasjoner kunne være 

gode samarbeidspartnere for regulering og en eventuelt begrensning. 

• Styret bes følge opp godkjenning for fiske i kommunens vann, bl.a. fiske fra båt. 

• Årsmøtet uttrykte tilfredshet med innsatsen til ÅHF i 2014. 
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Sak 4: Regnskap 2014 

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2014. 

Regnskapet er publisertert på ÅHF sine nettsider, www.aahf.no.  

Sak 5: Budsjett for 2014 

Budsjettet er ikke satt opp 

Sak 6: Fastsettelse av årskontingent 

Årskontingenten ble vedtatt uendret. 

Sak 7: Innkomne forslag 

Styret hadde ikke mottatt forslag. 

Sak 8: Valg av styre 

Ingen styrerepresentanter eller vararepresentanter var på valg. 

Styret for 2015 

Rita Roarsen 	 	 	 leder 	 	 	 	 velges for tre år 

Martin Bekkelund 	 	 nestleder 	 	 	 velges for tre år 

Arne Michelsen 	 	 kasserer 	 	 	 velges for to år 

Finn Tveter 	 	 	 styremedlem	 	 	 velges for to år 

Gisle Tunold 	 	 	 styremedlem	 	 	 velges for to år 
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Varamedlemmer 

Per Lund-Johansen 	 	 varamedlem til styret 	 velges for to år 

Øyvind Due Trier 	 	 varamedlem til styret 	 velges for to år 

Rune Hybertsen 	 	 varamedlem til styret 	 velges for to år 

Valgkomité 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å nedsette en valgkomité på 3 medlemmer og utpeke dets 

leder. 

___________________________ 	 	 	 	 ____________________________ 

Rita Roarsen 	 	 	 	 	 	 	 Stein Lage Strand 

___________________________ 

Are Strand 
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