
 

 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike. 

 

Tid: 16.01.2019 kl. 1830. 

Sted: DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10.   

Til stede: Tom Erik Bakkely Aasheim,Vibeke Tjøm, Daniel Holm, Odd Tangen, Karin Solberg,  
Erik Lunde, Karsten Lien og Finn Granum. 
 
Fravær: Stina Borgli. 

 

Saker: 

SAK   1/19: Godkjenning av dagsorden. 

•  Eventuelt:   

o Rydding i arkiv. 

o Kjentmannsmerke. 
                                                                                            

SAK   2/19: Godkjenning av referat fra styremøte 21.11.18 

• Referatet ble ikke godkjent, behandles på neste styremøte.                  

• De kommende referat sendes styreleder og daglig leder for justering. 

SAK   3/19: DNT Ringerike. 

• Barnas Turlag. 
Førjulstur og tur til Midttjern – 35 deltok. 

• Valgkomité. 
Vi mangler ett medlem for å få fulltallig valgkomite med tre medlemmer som velges for tre år 
av gangen. Styret og valgkomiteen jobber videre med å få inn et medlem til. 

• Turprogram 2019 med godkjenning av turledere og «Dronningtur i Hjemmet». 

o Det ble igjen tatt opp til diskusjon om turledernes kompetanse/kursing. 



Noen nye turledere i år, og styret vedtok at alle våre turledere skal ha gjennomført 
turlederkurs for det nivået de leder turer. Daniel tar kontakt med Kjell Johnson om 
nærmiljøkurset, og Vibeke følger opp hvem som kan gjennomføre de andre kursene 
for oss. Det legges opp til å arrangere ambassadørkurs, førstehjelpskurs og 
nærmiljøturlederkurs på vårparten, senest 25.6.19. 

o Vedtak: Styret godkjenner turledere for 2019 med bakgrunn i erfaring og utdanning. 

o Odd Tangen orienterte om økonomien rundt Ryfylketuren. 
Det blir selvkost som dekker overnatting, mat og maxitaxi samt et lite påslag for 
turlederdelen. 

o Dronningturen: Kommer i Hjemmet uke 5 (Buvasskoia til Fønhuskoia ). 
Ole Martin Høgfoss og Tom-Erik Bakkely Aasheim er turledere 
Turen er berammet til 22.-25.8.19. 
 

• Forberedelser årsmøte 21.3.19. 

o Vi inviterer styreleder eller Generalsekretæren DNT, styreleder tar kontakt. 

o Årsberetning skrives av daglig leder. Budsjett må utarbeides, ansvar Tom-Erik,  
Karsten og Vibeke. 

• Engasjement sosiale medier. 

o Trafikken på sosiale medier har økt betraktelig siden vi engasjerte Maria Tjøm i denne 
jobben. Dette er et viktig arbeid for å markedsføre foreningen vår i de kanalene hvor 
vi treffer medlemmer og potensielle medlemmer. I tillegg er det svært positivt at alle 
spørsmålene som kommer på Facebook og Insta besvares raskt. 

o Vedtak: Avtalen med Maria Tjøm videreføres ut juni 2019. 

o Publiseringsplan for første halvår 2019 er laget, og alle oppfordres til å sende bilder 
fra aktivitetene våre til Maria. Samtidig ble det bestemt at vi kutter ut annonsering i 
RB i samme periode, med unntak av større arrangementer. Karsten hadde vært i 
kontakt med Anne Mone Nordahl som jobber for NRK Buskerud, og de vil gjerne ha 
stoff om våre aktiviteter.  

o Det kom opp spørsmål om vi bør samle alle bildene våre i et bildearkiv - styreleder 
følger opp denne saken. 

o  Karsten Lien tar kontakt med en kollega som kan tenke seg å gjøre en jobb for  
 DNT Ung. 

 

SAK 4/19: Stier. 

• Vassfarstien. 
Passerer snart 50% svar fra grunneiere. 
Vurderer å trykke opp noen info-tavler «fase 1». 



o Karsten Lien har vært i kontakt med en av grunneierne – ved område Søndre Semmen, 
hvor grunneier hadde erfart at det er merka ganske tett, og skrudd inn skilt i levende 
trær. Vedtak: Vibeke følger opp med stiansvarlige på møtet 18 februar hvor Karsten 
legger fram saken for de stiansvarlige. Siden vi har fått mange nye stimerkere skal det 
vurderes å arrangere et kurs i stimerking når den nye Merkehåndboka kommer på 
vårparten. 

• Opptur 2019. 

o 8. mai – 3 skoler påmeldt allerede. Folkehøyskolen er med og står for aktivitetene. 

o Merking: Godkjenning av planlagt trase for fast merking av Opptur-stien ser ut til å bli 
vanskelig siden området blir berørt av utvidelse av verneområdet. Vi må vurdere en 
annen løsning, og Vibeke følger dette opp nærmere med Per H. Stubbraaten. 

• Elvelangs. 

o Tom-Erik orienterte om mulige løsninger for kompensasjon av friluftsområder siden 
en del av de eksisterende nærturområdene går tapt i forbindelse med realisering av ny 
E16 og Ringeriksbanen.  

SAK    5/19: Koiene våre. 

• Koiesjefene må følge opp slik at informasjonsskriv og utstyr er i god stand på koiene til 
enhver tid. 
Vedtak: Det kom forslag om en skråhylle for koieprotokoll og informasjonsperm til alle 
koiene slik at dette er lett å finne. Erik Lunde tar kontakt med Per Leiros for å diskutere 
utformingen av hylla. 

• Vikerkoia m/økonomirapport. 
Gasskap er montert, og koiesjef følger opp brønnboring fra Brødrene Myhre.  

• Hovinkoia m/økonomirapport. 
Nytt uthus avventes. 

• Tom-Erik og Rudi Randgaard starter med rapportering og regnskap for innsending til 
Kulturdepartementet og Olav Thons Stiftelse slik at vi kan få utbetalt de omsøkte midlene til 
byggeprosjektene. Vibeke tar kontakt med Hetor for utarbeidelse av prosjektregnskapene, og 
følger opp byggelånet med banken for å konvertere dette til et vanlig lån. 

• Tipp 

o  Delegasjon på befaring fra DNT Ringerike ble godt tatt imot av eier Ole Skiaker. 
Koselig hytte med 5 sengeplasser + en liten hems og dagligstue. Kan selges etter 
påske 2019. Hytta er i god stand med nye vinduer, ny kledning og uthus.  Den ligger 
over tregrensa, 3 km fra parkeringa på Fledda, i et flott terreng. 
Vedtak: Pga anstrengt økonomi vurderer vi om en leieavtale kan være aktuelt i første 
omgang. Byggeprosjektene på Hovinkoia og Vikerkoia skal sluttføres med tanke på å 
få inn de omsøkte midlene, og byggelånet innløses før status gjøres opp med tanke på 
kjøp av ny hytte. Karsten sjekker de eiendomsmessige sakene nærmere, og Tom-Erik 
tar kontakt med selger og Fjellstyret for videre oppfølging. 



• Økonomi: Hovinkoia 1.243.673,- fakturert så langt som er litt under budsjett og 
                Vikerkoia fakturert 2.467.245,- hvor vi ligger noe over budsjett. 

• Tjuenborgkoia er stengt, og blokkert for booking pga tomt vedlager. Vibeke har sendt søknad 
til Fylkesmannen og kommunen for scooterkjøring inn til koia. Leif Henning Solberg har 
ordnet med tilgang til scooter og ved slik at kjøring kan foretas så snart det formelle er i 
orden. 
 

SAK    6/19: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

• Julemøte 6.12.18 samlet 40 fremmøtte. God stemning og en hyggelig avslutning på et aktivt 
år. 
 

SAK    7/19: Arrangementer framover.  

• Kom deg ut - dagen på Ringkollen 3.2.2019. 
Hege B. Rindal og Vibeke deltar med noen fra Barnas turlag, og Skiforeningen er 
samarbeidspartner. 

SAK    8/19: Daglig leders punkt. 

• Forslag til gave for avtroppende styremedlemmer er kniv fra Brusletto, og statutter 
utarbeides for utdeling. 

    SAK    9/19: Eventuelt. 

• Det skal settes opp hyller på lageret i kjelleren slik at bl.a. årbøkene kommer opp fra 
gulvet og gir mer plass. Karsten, Erik, Karin og Axel Holt tar jobben. Deretter skal 
historiske dokumenter og bilder arkiveres.  

• Skiforeningens kjentmannsmerke. 

o Ingen forespørsler om dette fra våre medlemmer.  

 
             Finn hadde med en trippel quiz. 

SAK   10/19: Neste møte: Onsdag 13 februar kl. 1830 
 

Erik  Lunde 
Sekretær   

Kopi: Koiesjefer, Barnas Turlag, Skauleisposten, Seniorgruppa, Turgruppa, Koiekontakt, Sti-
ansvarlig, Web-ansvarlig, DNTung. 


