
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  30.08.2021 kl. 1730 

Sted:  Osloveien 10 

Til stede: Per Berger (PB), Erik Brenden (EB), Karin Solberg (KS) (via nett), Miriam 
Hagge (MH), Vibeke Tjøm (VT), Ellen Næsje (EN) og Karsten Lien (KL) 

Meldt forfall: Arne Aursland (AA), Turid Bjørnum (TB) 

Saker 
 

Behandling Ansvar 

Sak 98/21: Godkjenning av innkalling 
EB og KL meldte inn nye punkter under sak 103 Koiene og 
105 Eventuelt.. 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 99/21: Referat fra styremøte 05.07.2021 
Sak 95: Lønnsjustering er gjennomført, med virkning fra  
1. mai. 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 100/21: DNT Ringerike 
• Barnas Turlag (BT). 

EN orienterte. Det har vært litt stille i sommer med 
noen avlyste turer. Finn fram-dagen har vært 
arrangert. 
Kom deg ut-dagen blir neste helg. 
Vi har en del midler som må brukes i løpet av året, 
kan benyttes bl.a. til profilering. 
Holleiamarsjen arrangeres 19.09. 
BT må skaffe flere turledere, dette kan være både 
foreldre og besteforeldre. Vi må etablere et 
turlederkurs for disse. 
Vedtak: 
EN kommer opp med et forslag til hvordan BT kan 
utvikle seg. 
 

• Steinsletta Havkajakklubb. 
VT har jevnlige møter med Ole Magnus Grønli. Det 
har vært stor aktivitet, med grunnkurs og 
onsdagspadlinger. Har nådd budsjettet for inntekter, 
og har mye å gå på. 
Er det mulig å få mer lagringsplass? Evt. bygge et 

 
Godkjenning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjenning 
 
 
 
 
 
 

Styret 



naust til? 
 

• Æresmedlemskomiteen. 
Etter at Ingrid Nordgård har takket nei, består denne 
nå av Axel Holt, Erik Monserud og Per Berger. 
 

• Valgkomite. 
Vedtak: 
Erik Lunde må spørres om han fortsetter. 
Vi må deretter spørre de som er gått ut av styret: 
Stina Borgli, Odd Tangen, Ole Magnus G, samt 
Marianne Aasen. 
VT kontakter kandidatene. 
Vi legger ut en oversikt over medlemmene i 
valgkomiteen på nettsidene. 
 

• Vurdering av stillingsprosent prosjekt- og 
aktivitetsansvarlig. 
EN forlot møtet under behandling av denne saken. 
 
EN har først hatt 100 % (mens VT var sykmeldt) og 
deretter 80 % fram til 30.09. 
Hva med økt stilling for VT? VT ønsker å avvente 
dette noe. 
Vedtak: 
EN tilbys 80 % fast stilling fra 01.10. Dette skal bl.a. 
benyttes for å få til en ekstra kontordag. 
VT ordner med ny arbeidsavtale, informasjon meldes 
inn til Hetor og Storebrand (pensjonsdelen). 
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Avklare/beslutte 

Sak 101/21: Bærekraftløftet 
PB og VT undertegnet DNTs bærekraftløfte. 
 

Avklare/beslutte Styret 

Sak 102/21: Daglig leders punkt 
• Opptur  

Har sendt ut tilbud til alle ungdomsskolene om et 
eget tilbud for hver skole, tilsvarende det vi gjorde i 
2020. 

• Medlemstall 
Nedgang på 1,1 % for hele DNT. 2 % nedgang for 
DNT Ringerike. 
Tilbud på Kom deg ut-dagen med fritt medlemskap 
for resten av året. Husk også familiemedlemskap. 

• Ferdigattest på Hovinkoia med uthus er mottatt. 
• Søknad om flytting av utedoen og oppsetting av 

gjerde på Storekrakkoia er godkjent. 
Det er ordnet med ekstra nøkkelsett til alle bommene, 
samt krakker og bord. 

• Det er bestilt bedriftsabonnement på RB. Det betyr at 
vi har tre ledige. Trekkes ut fra de som er interessert. 

Orientering Styret 



• Rusa på tur har vært på Buvasskoia. 
• Frivillighetens hus blir etablert på Hønefoss skole. 

Hva betyr dette for oss? 
• Kartverket og Ringerike kommune har tilbudt oss å 

lede et prosjekt for å kontrollere alle de 
trigonometriske punktene i Ringerike kommune.  
Det er totalt 270 punkter, vi får kr 700,- pr. punkt. 
Vedtak: 
Vi takker nei til dette tilbudet. 

• Vassfarstien. 
Det er sendt avtaler til Flå Østre Grunneierlag, som 
nå har sagt ja til standardavtalen. 
Status er rapportert inn til Viken fylkeskommune. Vi 
får innvilget tilsagnet fra dem på kr 150 000.  

• Kom deg ut-dagen på Sundvollstranda 
førstkommende helg. 

• Kurs i merkehåndboka 23.09. 
 

Sak 103/21: Koiene 
• Befaring branntilsyn Vikerkoia. 

Feier har vært på besøk. Gamle Vikerkoia er nå 
stengt pga. pipa og vedovn. Erik L. sjekker hvem 
som kan påta seg oppdraget. 
VT har bedt om å få fremskyndet tilsyn på alle 
koiene. 
 

• Besøk på koiene i sommer. 
Belegget har vært lavt, men vi har gode inntekter. 
 

• Dugnader på koiene. 
Det har vært utfordrende å samle nok folk. 
Veddugnad i nær framtid på Storekrak- og 
Tjuenborgkoia. 
 

• Lerbergsetra. 
PB orienterte etter en befaring der. Kan det være 
aktuelt å leie denne? 
Vedtak: 
Vi takker nei til tilbudet. EN gir eieren 
tilbakemelding. 
 

• Status Vassfarkoia 
Grunnarbeidet ferdig. Bygningsarbeidet skulle startet 
09.08., men det har blitt fire ukers forsinkelse. 
Ferdigstillelse i løpet av november? 
Når skal vi si opp leieavtalen for Røde Kors-hytta? 

 

Avklare/beslutte  

  



Sak 104/21: Oppfølgingssaker 
• Bålpanner på koiene. 

PB orienterte.  
Vedtak: 
Vi går inn for at den enkelte koiesjefen vurderer 
dette. 
 

• Historisk vandrerute Holleia. 
Forslag om å forespørre Alf Elling Omholt, Arnt 
Berget og en til. VT tar kontakt med ansvarlig i DNT 
for et møte i første omgang. 

 

Avklare/beslutte  

Sak 105/21: Eventuelt 
• Referat fra årsmøtet 

KL justerer referatet etter innspill om endring fra 
Axel Holt og sender til VT med kopi til styret. 
Det sendes så til Axel Holt og Brit Olaug Monserud  
som ble valgt til å undertegne det. 
 

• Turer 2021 
Det ble referert kort fra sommerturene til Sylan og 
Vang. 
 

• Turprogram 2022 
EN og PS var turkomite i fjor.  
Vedtak: 
EN inviterer til et oppstartsmøte.  
Spørre Odd Tangen om å lede turkomiteen, samt 
Tove Møller om å være medlem. 
EN spør Odd Tangen. 
 

• Skauleisposten 
Tom-Erik Bakkely Aasheim og Ole-Martin Høgfoss 
har sagt ja til å jobbe med Skauleisposten. 
Vedtak: 
PB spør Per Stubbraaten. 
EN spør Tom-Erik Bakkely Aasheim og Ole-Martin 
Høgfoss. 
 

• Strategi og handlingsplan 
PB, VT og EN kommer opp med et forslag på 
hvordan vi skal jobbe videre med dette. 

 

  

Sak 106/21: Neste møte 
Mandag 11.10.2021 kl. 1730. 
 

  

 

Per Berger        Karsten Lien 
Styreleder        Sekretær 


