
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike  

Tid:  15.12.2021 kl. 1745 

Sted:  Teams 

Til stede: Tom-Erik Bakkely Aasheim (TEBAa), Arne Aursland (AA), Miriam Hagge (MH),  
Julie Ulven (JU), Turid Bjørnum (TB), Erik Brenden (EB), Vibeke Tjøm (VT),  
Ellen Næsje (EN) og Karsten Lien (KL) 

MH måte forlate møtet midlertidig etter sak 136, men var tilbake i løpet av sak 137. 

Saker Behandling Ansvar 

Sak 128/21: Godkjenning av innkalling 
KL og TEBAa meldte inn saker under Eventuelt. 
 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 129/21: Konstituering av nytt styre 
Satser på deling av dokumenter via SharePoint. 
Bør få til en fordeling av arbeidsoppgaver i styret, slik at 
det ikke blir for mye på en. 
Er det flere som kan jobbe med Sherpa? 
EB: Fortsetter i byggekomiteen for Vassfarkoia. 
MH: Kan bistå med nettsidene. 
TB: Kan bistå ved dugnader. 
TEBAa: Orienterte om aktuelle saker. Alle skal få tilgang til 
foreningsnett. Referater legges der. Motimate – 
kursportal. Vi bør alle ta kurs. «Bokhylla» er vårt område i 
Foreningsnett. Mest mulig dokumenter skal ligge på 
nettsida eller i SharePoint. 
 
Vedtak: 
Styret er konstituert. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 130/21: Referat fra styremøte 22.11.2021 
• EN skal ha innkalling til alle styremøter. 
• Det er ikke foretatt feiing på Tjuenborgkoia. 
• Storekrakkoia ble stengt, og det er den fortsatt.  

På Veslekrak må feieluka flyttes. 
• Buvasskoia er ok. 

Godkjenning Styret 



• Gamle Vikerkoia er ikke helt klar. Den var stengt en 
periode. 

• Budsjettet utarbeides av TEBAa, AA, MH og VT. 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent.  
KL oppdaterer og sender til VT for distribusjon. 
 
Sak 131/21: Referat fra ekstraordinært årsmøte 
02.12.2021 
EN noterte en del kommentarer fra flere underveis i 
gjennomgangen av dette. 
 
Vedtak: 
EN og KL justerer referatet. 
Budskapet som AA leste i starten av møtet, tas med i sin 
helhet i referatet. 
Styret får referatet til en gjennomgang, før det sendes til 
undertegning. 
Referatet legges deretter ut på nettsidene. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 132/21: Kom deg ut-dagen 2022 
Saken ble utsatt til neste styremøte. 
 

Orientering Dagny Sjursdotter 

Sak 133/21: Valgkomite 
Erik Lunde og Dagny Sjursdotter har sagt ja til å fortsette i 
valgkomiteen. Vi bør prøve å få med noen yngre 
medlemmer i komiteen. 
KL foreslo at det bør noe om valgkomiteen inn i 
vedtektene, se sak 143/21 Eventuelt. 
 

Orientering Styret 

Sak 134/21: Bruk av SharePoint 
TEBAa redegjorde kort. 
Vi kommer tilbake til saken. 
 

Orientering Styreleder 

Sak 135/21: Møteplan 2022 
TEBAa redegjorde. 
Sommermøtet bør legges til juni. Møtene sjekkes med 
skolerutene. 
 
Vedtak: 
TEBAa oppdaterer og sender ut. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 136/21: Lokaler 
VT orienterte om husleie for de ulike rommene. Ønsker 
hjelp til flytting, samt ei kostnadsramme for oppussing. 
Det er viktig å ta hensyn til hva VT og EN ønsker. 

Orientering Daglig leder 



Vi bør satse på dugnad og gjenbruk. 
Blir avtaleperioden forlenga hvis vi bytter kontorer? 
 
Vedtak: 
Vi holder oss i Osloveien. 
Vi går for alternativ 2, dvs. møterommet og «det lille 
rommet» i starten av gangen blir møterom, pluss at vi 
leier tre cellekontorer. 
Evt. kan vi benytte et cellekontor til lager. 
VT sjekker lengden på avtalen. 
 
Sak 137/21: Forsikringssak Buvasskoia 
Pappen og et isbord forsvant under den kraftige vinden i 
november. Pipa er heldigvis ikke skadet. 
VT har meldt inn saken til Tryg forsikring. Det har vært 
befaring og taksering, og skadeserstatningen er anslått til  
kr 125 000. Men det vil først bli gjort noe til våren. 
Takstmannen anbefaler å vente til sommeren. 
Det er et svakt punkt ved pipa (lekkasje), og vi bør legge 
på en ekstra presenning her. 
Bookingen er åpen. Vi bør henge opp info på hytta. 
Må følge opp evt. lekkasjer i vinter. Kjetil Sudgarden 
mener det som er gjort nå, skal holde til våren. Vi ber 
gjestene om følge med ang. taket og evt. lekkasjer. 
 
Vedtak: 
Vi lar hytta vær åpen. 
Henger opp oppslag på hytta. 
Vi satser på å bruke et firma til å gjøre jobben. 
VT snakker med koiesjef Trond Ellingsen. 
Vi følger opp status på hvert styremøte utover. 
 

Orientering Daglig leder 

Sak 138/21: Regnskap vs. budsjett pr. 30. november 
Vi har et overskudd på ca. kr 22 000.  
Saken utsettes til neste styremøte. 
 

Orientering Daglig leder 

Sak 139/21: Daglig leders punkt 
• Forsikringsoppgjør Vassfarkoia går sin gang. 

Restbeløp kr 700 000 + mva. kr 700 000. 
I tillegg har styret garantert for kr 300 000 hvis det 
er noe forsikringen ikke dekker. 

• Hva gjør vi nå med bookingen?  
Hvor lenge skal vi leie ut hele hytta?  
Vedtak: 
Vi forlenger dette til 1. juni. Fortsetter med halv 
pris i ukedagene. 

Orientering Daglig leder 



• Det foregår en diskusjon internt i Steinsfjorden 
Havkajakklubb (SHKK) om de skal være knyttet til 
DNT eller Norges Padleforbund. 
MH: Kan snakke med DNT Oslo om hvordan de 
organiserer dette. 

• MH: Bør vi satse på egen turskøytegruppe. En del 
folk i Hole samarbeider med DNT Vansjø!  
Tas opp på det neste styremøte. 

 
Sak 140/21: Skauleisposten 
Komite: TEBAa, Axel Holt, Ole-Martin Høgfoss, Per 
Stubbraaten (Sistnevnte som skribent). 
KL kan levere stoff fra turer. 
Hva er ENs rolle? Representant fra administrasjonen. 
 

Orientering Styreleder 

Sak 141/21: Turprogrammet 2022 
EN har sendt over lista til styret. 
Er alle turlederne godkjent? 
Barnas Turlag (BT): Tur første torsdag hver måned. I BT må 
alle turlederne ha politiattest. 
Turlederne må forplikte seg til å gjennomføre kurs før de 
skal ha tur. 
Hva med dugnader – står det i programmet? 
 
Vedtak: 
Godkjenning av turprogram m/ turledere skjer på det 
neste styremøtet. 
 

Godkjenning Ellen Næsje 

Sak 142/21: Barnas Turlag – status 3-årsplan 
EN orienterte. Har samarbeidet med JU og MH. 
Har foretatt en kartlegging av nåsituasjonen. 
Samt hvor vi ønsker å være om tre år. 
Legger opp til ti turer pr. år. I tillegg andre aktiviteter, kurs 
mm. 
Hvordan få med flere frivillige? Besteforeldre? 
Planen legges ut i SharePoint. 
 

Orientering Ellen Næsje 

Sak 143/21: Eventuelt 
• KL: Oppdatering av vedtektene. KL lager et forslag 

til det neste styremøtet. 
• TEBAa: Landsmøte i Haugesund 10.–12. juni. 
• TEBAa: Lerbergsetra, spørsmål om å inngå 

leieavtale. Vi ønsket ikke å gå videre med dette, da 
vi behandlet saken på styremøtet 30.08.2021. 
Vi kan nå få dekket leie i fire år. 
Saken tas derfor opp på det neste styremøtet. 

  



• KL: Vassfarstien – Flå Østre Grunneierlag 
Få opplysning om hvem som er styreleder, for 
oppfølging? 

• Tilgang til Ringerikes Blad for styrets medlemmer. 
EB trenger ikke benytte dette lenger. 
Si fra til VT hvis noen i styret ønsker dette. 

 
Sak 144/21: Neste møte 
Mandag 17. januar kl. 1830. 
 

  

 
Møtet ble avsluttet kl. 2130. 
 
 
Tom-Erik Bakkely Aasheim     Karsten Lien 
Styreleder       Sekretær 
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