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§ 1 Navn

Foreningens navn Ål hytteforening (ÅHF).

§ 2 Formål

ÅHF er en partipolitisk nøytral sammenslutning av hytte-  og velforeningene (videre 

omtalt  som velforeningene) for fritidseiendommer i Ål kommune og skal fremme felles 

interesser for medlemmene.

Hovedintensjonen med ÅHF er at  eierne av fritidseiendommer i kommunen skal bli hørt 

og tatt hensyn til når det tas beslutninger som berører dem.

ÅHF skal være et  bindeledd mellom velforeningene og et talerør i spørsmål og i saker av 

prinsipiell betydning og av generell karakter.

ÅHF tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for medlemmene i den 

utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer av ÅHF opptas velforeninger for fritidseiendommer i Ål kommune. 

Velforeningens representant  stemmer for alle foreningens innmeldte medlemmer. Der 

det  ikke er slike foreninger, kan enkeltmedlemmer som har fritidseiendom i kommunen 

opptas.
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§ 4 Årsmøtet

ÅHFs høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen 

av april. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. 

Forslag må være sendt styret innen den frist  som styret bestemmer. Årsmøtet ledes av 

en på møtet valgt dirigent. Det velges en referent som fører møteprotokoll fra 

årsmøtet. Protokollen undertegnes av referent og 2 valgte årsmøterepresentanter.

Årsmøtet behandler:

 1)	Styrets årsberetning

 2) Regnskap

 3) Budsjett

 4) Fastsettelse av kontingent

 5) Innkomne forslag

 6) Valg

Vedtak fattet  på årsmøtet  er gyldige med alminnelig "ertall av de avgitte stemmer. 

Representantene har én stemme per fritidseiendom de representerer. Medlemmer kan 

representeres ved fullmakt. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Valg 

foregår enten skriftlig eller med akklamasjon. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 

Vedtektsendringer krever 2/3 "ertall.

Ekstraordinært  årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene kommer med 

skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært 

årsmøte. Innkallingsfristen er minst 14 dager.
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§ 5 Styret

ÅHF ledes av et styre på 5 medlemmer som er ÅHFs øverste myndighet mellom 

årsmøtene. Styret har 3 varamedlemmer som kan møte på samtlige styremøter, men 

uten stemmerett.

Blant ÅHFs medlemmer velger årsmøtet leder, nestleder, kasserer, sekretær og 

styremedlem og 3 varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år 

av gangen. Årsmøtet  velger en valgkomité på 3 medlemmer; en leder og 2 medlemmer. 

Alle kan gjenvelges.

Medlemmene i styret  bør være fordelt mest mulig likt på begge kjønn og i størst  mulig 

grad representere ulike deler av kommunen.

Leder representerer ÅHF utad. Han/hun undertegner på vegne av ÅHF og skal attestere 

regninger før de utbetales. Sekretæren fører protokoll over alle møter. Utskrift av 

protokollene sendes samtlige tilsluttede velforeninger og enkeltstående medlemmer.

§ 6 Økonomi og kontingent

Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemskontingenter fastsettes av årsmøtet  og 

innbetales innen to måneder etter at årsmøtet har fastsatt beløpet. Medlemskap løper 

inntil skriftlig utmelding er mottatt. Medlemmer som ikke har betalt  kontingent i 2 år, 

strykes.

Den til enhver tid på årsmøtet valgte leder og kasserer, gis fullmakt  til ÅHFs bankkonti 

og gis fullmakt  til å hente ut  verdipost  og rekommanderte brev. ÅHF registreres i 

Enhetsregisteret. Økonomiske forpliktelser utover kontingenten kan ikke pålegges 

medlemmene.
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§ 7 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet og med minst 2/3 "ertall av de 

representerte stemmer.

§ 8 Styrets virksomhet

Styret  sammenkalles av lederen eller når minst  tre av styremedlemmene krever det. 

Styret  er beslutningsdyktig når "ertallet av styremedlemmene deriblant  leder og/eller 

nestleder er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig "ertall. Ved stemmelikhet har 

leder dobbeltstemme. For veiledning eller annen bistand som ytes enkeltmedlemmer 

overtar foreningen ikke økonomisk ansvar eller risiko. I saker som har karakter av tvist 

mellom medlemmer i ÅHF, skal styret straks gjøre oppmerksom på at  man ikke kan 

behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg.

§ 9 Utvalg for spesialoppdrag

Utvalg for spesialoppdrag kan oppnevnes hvis styret #nner det  nødvendig. Utvalgenes 

medlemmer har adgang til ÅHFs møter, men har i denne egenskap ikke stemmerett.

§ 10 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og 

begrenset ansvar for gjeld.
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§ 11 Oppløsning

Oppløsning av ÅHF eller sammenslåing med annen forening kan bare besluttes av 

årsmøtet med minst 3/4 "ertall av de representerte stemmer. Ved oppløsning 

bestemmer årsmøtet anvendelsen av ÅHFs nettoformue og arkiv.
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