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Styret 2016 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Styret 

Rita Roarsen 	 	 	 	 leder 	 	 	 	 velges for tre år 

Martin Koksrud 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 

Varamedlemmer 

Per-Lund Johansen 	 	 	 varamedlem til styret	 velges for to år 

Øivind Due Trier 	 	 	 varamedlem til styret	 velges for to år 

Rune Hybertsen 	 	 	 varamedlem til styret	 velges for to år 
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Aktiviteter 2016 

Styret har hatt et år med god aktivitet. Det er gjennomført færre fysiske styremøter enn 

tidligere år, men styret har hatt hyppig kontakt via telefon og e-post. Det ble avholdt 

årsmøte i påsken, på Frivilligsentralen i Ål. 

Styret har hatt møte med rådmannen i Ål kommune. Det har videre vært kontakt med Ål 

kommune for generell informasjon i saker som har blitt behandlet, i 2016 spesielt 

eiendomsskatt. Ål kommune er meget positive til hyttefolket og synes at møtene mellom 

ÅHF og kommunen er en god måte å kommunisere med hyttefolket på. 

Sentrale saker i 2016 har vært: 

Eiendomsskatt 

• Det blir innført eiendomsskatt i Ål kommune med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2017. 

• Hvordan skatten skal beregnes, er i skrivende stund ikke avklart, bortsett fra at vi har 

fått bekreftet at det vil bli lik skatt for fastboende og fritidseiendommer. 

• ÅHF har foreslått å øremerke inntektene fra eiendomsskatt på fritidseiendommer, til 

formål som kommer eierne av disse til gode. Modellen er kjent fra nabokommunen 

Hol. Dette ser imidlertid ikke ut til å bli tatt hensyn til. 

• Videre har ÅHF utfordret kommunen om å endre valgreglene, slik at eiere av 

fritidsboliger bør kunne velges inn i kommunestyret, alternativt ha møte- og 

stemmerett i utvalg og i formannskap eller kommunestyret i kommunen, siden man 

nå skatter til kommunen. 

Snøscooterkjøring i Ål kommune 

• ÅHF har vært tydelige overfor Ål kommune at adgangen til å etablere scooterløyper 

for fritidskjøring ikke må komme i konflikt med det allerede etablerte friluftslivet. Ål 

kommune har som respons bekreftet at slike løyper ikke skal legges over tregrensen 

og heller ikke nær etablerte hytteområder. 
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• Samtidig opplever ÅHF også i 2016 at det har vært mye ulovlig scooterkjøring flere 

steder i kommunen. Medlemmer har rapportert fortsatt om ulovlig kjøring blant 

annet på Primhovda, Torpoåsen og tilstøtende område mot Skaraåsen i Gol 

kommune. ÅHF følger opp slik aktivitet mot Ål kommune og Politiet fortløpende. 

Status medlemmer 

Ål hytteforening hadde pr. 31. desember 318 medlemmer, fordelt på 10 hyttevel med 288 

medlemmer og 30 enkelthytter.. 

I vervingsarbeidet har det vært hengt opp plakater på strategiske steder i Ål sentrum og 

ellers rundt i kommunen. Alle i styret er oppfordret til å informere om ÅHF og til å verve 

medlemmer. 

Status økonomi 

Kontonummer til hytteforeningen er: 2320 16 48580. Regnskapet viser en saldo på kr 

7753,50 kroner per 31.12.16. Årskontingenten har vært 10,- kroner per hytte i et hyttevel 

og kr 100,- kroner for per hytte som ikke er tilknyttet en velforening. 

Status dokumentasjon 

På aahf.no legger ÅHF ut alle dokumenter og annen info om hva styret har arbeidet med i 

2015 og det ligger innmeldingsskjema for nye medlemmer. 

Husk å betale kontingenten til Ål hytteforening, sammen arbeider vi for et godt miljø for 

alle som er interessert i fritiluftsliv! 
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Oslo, 28. februar 2017 

Styret i Ål hytteforening 

Rita Roarsen 	 	 	 	 Martin Koksrud Bekkelund 	 	 Arne C. Michelsen 

Leder 	 	 	 	 	 Nestleder og sekretær 	 	 Kasserer 	 	

	 	 	 	 	 	  

Finn Tveter 	 	 	 	 Gisle Tunold 

Styremedlem	 	 	 	 Styremedlem	 	 	 	  
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