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Sak 1: Valg av møteleder, referent og to justeringsrepresentanter 

Rita Roarsen ble valgt til møteleder. 

Martin Koksrud Bekkelund ble valgt til referent. 

Gisle Tunold og Arne Michelsen signerer møtereferatet. 

Sak 2: Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Sak 3: Årsberetning for 2015 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen, som deretter ble godkjent av årsmøtet. 

Utover dette ble det diskusjon om følgende tema: 

• Eiendomsskatt: ÅHF er invitert til å diskutere temaet med Ål kommune. ÅHF ønsker å 

diskutere hvordan skatten vil utformes, hva skatten går til og hva hytteeiere som ikke 

er fastboende i Ål og som ikke har stemmerrett i kommunen får igjen for skatten. ÅHF 

ønsker også informasjon om hvordan man sikrer at hytteeiere kan være til stede på 

verdivurdering. 

Sak 4: Regnskap 2015 

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2015. 

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

Sak 5: Budsjett for 2016 

Det er satt opp et budsjett for 2016. 

Budsjettet er publisert på ÅHF sine nettsider, www.aahf.no. 
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Sak 6: Fastsettelse av årskontingent 

Årsmøtet beslutter at kontingenten settes til følgende fra og med 2017: 

• 100,- kroner per enkelthytte (uendret kontingent). 

• 100,- kroner per velforening + 10,- kroner per hytte som er medlem i velforeningen. 

Dette er en utjevning av innstegsbeløpet for å bli medlem, slik at innstegsbeløpet er 

likt medlemskap for enkelthytter, mens pris per hytte som er medlem beholdes 

uendret. 

Sak 7: Innkomne forslag 

Saker til behandling: 

• Endring av navn. Det er foreslått å endre navn fra «Ål hytteforening» til «Ål 

hytteforbund». Dette er en semantisk formalitet, da forbund indikerer at det er et 

overbyggende organ. Årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til navneendringen. Rita 

Roarsen kontakter Brønnøysundregistrene for navneendring. 

Sak 8: Valg av styre 

Det skal i år velges følgende styrerepresentanter eller vararepresentanter: 

Styret for 2016 

Rita Roarsen 	 	 	 leder 	 	 	 	 ikke på valg 

Martin Bekkelund 	 	 nestleder 	 	 	 ikke på valg 

Arne Michelsen 	 	 kasserer 	 	 	 velges for to år: gjenvalgt 

Finn Tveter 	 	 	 styremedlem	 	 	 velges for to år: ønsker avløsning 

Gisle Tunold 	 	 	 styremedlem	 	 	 velges for to år: gjenvalgt 
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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 

Styresammenslutning 2016 

Det er ved årsmøtet ikke valgt et fullstendig styre for 2016. Årsmøtet ga styret fullmakt til 

å sette sammen et endelig styre etter årsmøtet. 

Valgkomité 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å nedsette en valgkomité og utpeke dets leder. 

___________________________ 	 	 	 	 ____________________________ 

Rita Roarsen 	 	 	 	 	 	 	 Martin Bekkelund (referent) 

___________________________ 	 	 	 	 ___________________________ 

Gisle Tunhold 	 	 	 	 	 	 Arne Michelsen 
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