
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Årsmøte i Ål hytteforbund 
 

 
 

Dato, sted  12.04.17, Frivilligsentralen Ål 

Til stede  Britt Kvammen, Vardehovda 
Ole Jarl Kvammen, Vardehovda 
Berit Dreyer, Vardehovda 
Hans Dreyer, Vardehovda 
Eli Dreyer, Vardehovda 
Bjørn K. Viken, Primhovda 
Per Lund-Johansen, Torpoåsen 
Arne Michelsen, Sangefjell 
Gisle Tunold, Torpoåsen 
Anne Siri Koksrud Bekkelund, Torpoåsen 
Martin Koksrud Bekkelund, Torpoåsen 

Referent  Martin Koksrud Bekkelund, nestleder og sekretær i ÅHF 
 

Møtereferat Ål hytteforbund 
Årsmøte 12.04.17 

Side 1 av 6 



Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokollvitner 

 

Martin Koksrud Bekkelund ble valgt til møteleder. 

Martin Koksrud Bekkelund ble valgt til referent. 

Eli Dreyer og Berit Dreyer ble valgt til protokollvitner. 

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 3: Årsberetning for 2016 

 

Nestleder gjennomgikk årsberetningen som ble tatt til orientering av 

årsmøtet. 

 

Sak 4: Regnskap 2016 

 

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2016. 

Regnskapet er publisert på ÅHF sine nettsider aahf.no. 

 

Sak 5: Budsjett 2017 

 

Det er satt opp et budsjett for 2017, som er en kopi av budsjettet for 2016, 

som ble godkjent av årsmøtet. 

Budsjettet er publisert på ÅHF sine nettsider aahf.no. 

 

Årsmøtet foreslår å benytte budsjettposten «Trykksaker» til annonsering 

for Ål hytteforbund. Hensikten er å rekruttere flere medlemmer, hvor 

målet må være at alle som eier fritidseiendom i Ål kommune er 

medlemmer i Ål hytteforbund. Annonsering og markedsføring kan gjøres i 

flere medier og på flere måter. Det kan lages rene annonser i Hallingdølen 
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og Hytta var og det kan skrives innlegg til de samme. Det er også et mål 

om å få redaksjonell omtale. Styret gis myndighet av årsmøtet til å 

disponere denne budsjettposten til dette formålet. 

 

Sak 6: Fastsettelse av årskontingent 

 

Årsmøtet besluttet at årskontingenten ble beholdt uforandret. Følgende 

kontingent er gjeldende: 

 

● 100,- kroner per hytte som ikke er tilknyttet en velforening. 

● 100,- kroner per velforening + 10,- kroner per hytte som er medlem i 

velforeningen. 

 

Sak 7: Innkomne forslag 

 

Det er ikke blitt fremmet forslag til årsmøtet innen fristen. 

 

Det har imidlertid vært en del dialog via meldinger og e-post om 

eiendomsskatt som styret gjerne ville diskutere med årsmøtet. 

 

Årsmøtet foreslår følgende: 

 

Ål hytteforbund oppfordrer den enkelte hytteeier til å klage skriftlig til 

kommunen innen klagefristen 1. mai. Klagen bør synliggjøre 

 

1. at eiendomsskatt generelt i seg selv er urimelig når man ikke har 

noen demokratisk påvirkning i Ål kommune. Ingen er motvillige for å 

betale for det man faktisk bruker, men det som skrives ut nå er langt 

over hva som kan anses som rimelig. 

2. eventuelle saksbehandlingsfeil eller andre feil knyttet til den enkelte 

eiendom. 
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3. at det er urimelig at fritidseiendommer verdsettes til 18 000,- kroner 

per kvadratmeter mot 10 000,- kroner per kvadratmeter for 

fastboende, og at dette ikke er å likebehandle fastboende og 

hytteeiere slik kommunen har lovet. 

4. at det ikke gis fradrag for eiendommer uten vinterbrøytet vei, 

dersom eiendommen ligger slik til. 

5. at faktorene som benyttes i utregningen ikke anses som rimelige. 

Eksempelvis benyttes øvre sonefaktor 1,3 i Ål kommune, mens det i 

nabokommunen Hol kun opereres med øvre sonefaktor på 1,2. 

6. at det ikke eksisterer en faktor som justerer for at bruken av 

fritidseiendommer er lavere enn faste eiendommer. En hytte brukes 

vesentlig mindre enn en enebolig og bør få fratrekk for dette. 

7. at man som hytteeier ikke får forståelse for hva eiendomsskatten 

benyttes til, og at man ikke får noe konkret i retur. Ål kommune 

peker blant annet på helsetilbudet hos Hallingdal sjukestugu, men 

dette er en tjeneste som tilbys av Vestre Viken som er en del av det 

statlige Helse Sør-Øst og således får vesentlig finansiering over 

statsbudsjettet. 

8. at man ber om et anslag for når eiendomsskatten avvikles. 

 

Ål hytteforbund vil i tillegg skrive en generell klage på vegne av sine 

medlemmer. Punktene omtalt over vil bli tatt med, i tillegg til et generelt 

punkt om hvordan hytteeierne skal bli ivaretatt og hørt i saker som angår 

dem. 
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Sak 8: Valg av styreleder, nestleder, styremedlem og en 

valgkomité på tre medlemmer, hvorav én er leder 

 

Det er en feil i innkallingen, hvor det står at det skal velges «1 styremedlem, 

2 vararepresentanter». Det korrekte skal være leder og nestleder. Se 

årsmøtereferat 2014  og 2016 . 1 2

 

Styrets leder Rita Roarsen var ikke tilstede ved årsmøtet. På grunn av feilen 

i innkallingen, var det ikke klart hvorvidt leder tok gjenvalg. Da det ikke var 

avklart hvorvidt Roarsen ønsket gjenvalg, var årsmøtet innstilt på å gi 

Martin Koksrud Bekkelund vervet som leder og sekretær, med Gisle 

Tunold som nestleder, men at dette kunne drøftes i styret. 

 

Årsmøtet valgte følgende, men med mulighet for endring som omtalt 

over: 

 

Styret 

Rita Roarsen leder gjenvalgt 

Martin Koksrud Bekkelund nestleder gjenvalgt 

Arne Michelsen kasserer ikke på valg 

Finn Tveter styremedlem erstattes av vara 

Gisle Tunold styremedlem ikke på valg 

 

Varamedlemmer 

Per Lund-Johansen varamedlem til styret ikke på valg 

Øyvind Due Trier varamedlem til styret ikke på valg 

Rune Hybertsen varamedlem til styret ikke på valg 

 

Valgkomité 

1 https://www.aahf.no/filer/2014-02-22-Motereferat-Aarsmote.pdf  
2 https://www.aahf.no/filer/2016-03-23-Motereferat-Arsmote.pdf  
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Årsmøtet ga styret fullmakt til å nedsette en valgkomite og utpeke dets 

leder. 

 

Signaturer 
 

 

___________________ 

Martin Koksrud Bekkelund 

Referent 

 

 

___________________ ___________________ 

Eli Dreyer Berit Dreyer 

Protokollvitne Protokollvitne 
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