
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Årsmøte i Ål hytteforbund 
 

 
 

Dato, sted  28.03.18, Frivilligsentralen Ål 

Til stede  Arne Michelsen, Sangefjell 
Gisle Tunold, Torpoåsen 
Rita Roarsen, Primhovda 
Bjørn Boberg, Knutstølhovda 
Randi Steen, Knutstølhovda 
Martin Koksrud Bekkelund, Torpoåsen 

Referent  Martin Koksrud Bekkelund, nestleder og sekretær i ÅHF 

 
Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokollvitner 
 
Rita Roarsen ble valgt til møteleder. 
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Martin Koksrud Bekkelund ble valgt til referent. 
Randi Steen og Bjørn Boberg ble valgt til protokollvitner. 
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 
Neste år ønskes innkallingen publisert på nettsidene i tillegg til innkalling via e-post. 
 
Sak 3: Årsberetning for 2017 
 
Nestleder gjennomgikk årsberetningen som ble tatt til orientering av årsmøtet. 
 
Sak 4: Regnskap 2017 
 
Årsmøtet godkjente regnskapet for 2017. 
Regnskapet er publisert på ÅHF sine nettsider aahf.no. 
 
Sak 5: Budsjett 2018 
 
Det er satt opp et budsjett for 2018, som er en kopi av budsjettet for 2017, som ble 
godkjent av årsmøtet. 
Budsjettet er publisert på ÅHF sine nettsider aahf.no. 
 
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. 
● 10,- kroner per hytte som er medlem i en velforening. 

 
Sak 7: Innkomne forslag 
 
Det er ikke blitt fremmet forslag til årsmøtet innen fristen. 
 
Bjørn Boberg orienterte om utbyggingssak på Knutstølhovda. ÅHF bør sende 
henvendelse til Ål kommune og påpeke utbygging i LNF-område. Den bør være Ål 
kommune i hende innen kommunestyremøtet 19. april. ÅHF må være 
høringsinstans. Det må også bemerkes fortetting innenfor områder. 
 
Sak 8: Valg av styremedlemmer 
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Årsmøtet valgte følgende, men med mulighet for endring som omtalt over: 
 
Styret 
Rita Roarsen leder ikke på valg 
Martin Koksrud Bekkelund nestleder ikke på valg 
Arne Michelsen kasserer gjenvalgt 
Gisle Tunold styremedlem gjenvalgt 
Øyvind Due Trier styremedlem valgt 
 
Varamedlemmer 
Per Lund-Johansen varamedlem til styret ikke på valg 
Rune Hybertsen varamedlem til styret ikke på valg 
Bjørn Boberg varamedlem til styret valgt 
 
Valgkomité 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å håndtere valg til styret. 
 
Signaturer 
 
 
___________________ 
Martin Koksrud Bekkelund 
Referent 
 
 
___________________ ___________________ 
Randi Steen Bjørn Boberg 
Protokollvitne Protokollvitne 
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