
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 

Tid:  21.02.2022 kl. 1730 

Sted:  Osloveien 10 

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

Ikke til stede: Arne Aursland (AA) 

Saker Behandling Ansvar 

Sak 17/22: Godkjenning av innkalling 
Siden AA har trukket seg som nestleder, rykker TB opp som 
styremedlem. Valg av ny nestleder tas under Eventuelt. 
 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 18/22: Referat fra styremøte 17.01.2022 
Følgende saker ble kommentert: 
3/22. Referat fra ekstraordinært årsmøte ble behandlet på 
nytt på ekstraordinært styremøte. 
4/22. Kom deg ut-dagen. Dagny Sjursdotter deltar på det 
neste styremøtet. 
5/22. Lerbergsetra fikk sin ilddåp under KDU-dagen. 
9/22. Skadeoppgjør Buvasskoia. Det var arbeid som ikke var 
gjort iht. til forskriftene. Dugnad er ikke noe problem. 
11/22. Nye lokaler. Disse er nå klare til å tas i bruk. 
12/22. Kompensasjonsordning for frivillige. Styret gir 
rammer, så styrer VT og EN dette. TEBAa og MH ser 
nærmere på dette. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvordan styremøtereferatene skal 
behandles etter møtene. Når skal de legges ut på styresida? 
Når de er ok fra TEBAa. 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent med merknadene over. 
KL oppdaterer referatet. 
 

Godkjenning Styret 



Sak 19/22: Referat fra ekstraordinært styremøte 
20.01.2022 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 20/22: Strategi- og handlingsplan 2021–2024 
Ble lagt ut til styret i dag. 
Ønske om noe mer tall, gjøre det mer kontrollerbart. Ta 
med mer fra undergruppene. Flagge miljøvern tydeligere. 
 
Vedtak: 
Planen legges fram for årsmøtet. Den skal gjelde for 2022–
2023. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 21/22: Daglig leders punkt 
• Fønhuskoia: Olaf Ødegård vil ha avløsning som 

koiesjef. Sigrid Haugen ønsker ikke å overta, men 
kan fortsatt være ass. koiesjef. Har fått inn et par 
tips om nye. 

• Buvasskoia: Per Maribo skal gi oss et tilbud for å 
ordne taket. 

• Barnas Turlag: Vi må ha politiattester for de som er 
tillitsvalgte og turledere. VT sjekker regelverket med 
DNT sentralt. 

 

Orientering Daglig leder 

Sak 22/22: Koier og stier 
• Gapahuk og flytebrygge på Hovinkoia 

Grunneier er positiv til dette. Vi har spurt 
vannverket, de skal styrebehandle det. 

• Vassfarkoia 
Mulig vi får noen gratis dører, pga. midlertidige 
dører som står der nå. Disse ble satt inn pga. 
transportskader. Tinde er positive til dette. 
Overtakelse skjedde 14.02.2022. Alt ser bra ut, og 
fyringa fungerer bra. 

• Lerbergsetra 
Mye er tilgjengelig fra Friluftshuset og delvis fra 
Vikerkoia. Vi skal snart lyse ut stilling som koiesjef. 

• Krakstadmarka 
Fredrik Skarstein etterlyste status på stien. Vi er ikke 
interessert i noe vedlikeholdsansvar. 

• Vassfarstien 
TEBAa har mottatt alt fra AA, og han følger opp 
dette. 
KL: Flå Østre Grunneierlag må følges opp, de har 
lovet å undertegne. 

Orientering Styret 



• Oversikt stiansvarlige 
TEBAa har fått dette fra AA. 

• Stikoordinator 
TEBAa følger opp inntil videre. 

• Sykkelkart over Holleia som ble produsert og 
publisert i Skauleisposten for noen år siden, kan det 
oppdateres? 

• Informasjon om at ei passende hytte er til salgs i 
Ringkollen-området 
Vi har fått en henvendelse om dette fra DNT sentralt 
v/ Dag Terje K. Solvang og Sparebankstiftelsen v/ 
Kjell Baug. Stiftelsen sier de vil kjøpe hytta og gi den 
til oss. Kan dette være inkl. oppussing mm.? 
TEBAa følger opp. 

• Buvasskoia var Barnas Turlags base – hva nå? 
Lerbergsetra er nå nr. 1 – men vi kan fortsatt satse 
en del på Buvasskoia. 

• TEBAa tar kontakt med den nye 
frivilligkoordinatoren i Ringerike kommune. 

 
Sak 23/22: Skauleisposten 
Den blir på 44 sider i år. Vi prøver å greie oss med 36 sider 
neste år. 
Siste korrektur skjer denne uka. 
Skal være ferdig i løpet av februar. 
Vi legger inn turkoder, slik at en kan søke opp turene fra 
nettsida. 
Vi satser på å starte tidligere med 2023-utgava. 
Redaksjonskomiteen fortsetter. 
 

Orientering Styreleder 

Sak 24/22: Årsmøte og årsberetning 
Forslag om å spørre Sveinung Engeland om foredrag, om 
boka Høyde over havet. Møtet blir i Metodistkirka. 
 
Styrets årsmelding 2021 
Vi bør ikke nevne hvem som har vært sykmeldt og når. 
Fokus på det som har skjedd, ikke planer videre. 
Heller ikke så mye detaljer rundt hvem som har hatt hvilke 
verv. 
Under økonomi må det sies noe om hvorfor resultatet ble 
så høyt. 
Beretningen må være klar til 10.03.2022. 
Siste frist for innspill er 03.03., dvs. ei uke før fristen. 
 
Årsberetning DNT Ringerike 2021 («stor beretning») 
Vi tar med årsmøtereferatene som vedlegg. 
Vi kommenterer direkte i versjonene i SharePoint. 

Godkjenning Styret 



 

Sak 25/22: Turprogram 2022 
Godkjenning av turledere: De må ta kurs før de kan være 
turledere. Evt. ha med en kjentmann. 
Politiattest for Barnas Turlag. 
 
Vedtak: 
Programmet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 26/22: Justering av vedtekter 
KL orienterte om forslaget. 
Det ble foreslått at valgkomiteen legger fram forslaget sitt 
for styret, seinest 14 dager før årsmøtet. 
I tillegg bør æresmedlemskomiteen velges på årsmøtet. 
 
Vedtak: 
KL sender ut et oppdatert forslag. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 27/22: Budsjett 2022 
Forslaget har et underskudd 340 000, bl.a. pga.: 

• Frivillighetens år 
• Piper og ovner på koiene 
• «Dobbel» Skauleisposten (2022- + 2023-utgave) 
• Nye lokaler 

 
Vedtak: 
Budsjettet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 28/22: Steinsletta Havkajakklubb 
MH orienterte om status i forbindelse med at noen i SHKK 
ønsker å skille lag med oss og bli medlem i Norges 
Padleforbund. VT orienterte også. 
Hva vil egentlig medlemmene i SHKK? De har årsmøte 
mandag i neste uke. 
 
Vedtak: 
TEBAa gir beskjed til SHKK om styrets syn på dette: 
Da det er vedtektene og avtalen mellom DNT Ringerike og 
SHKK som gjelder, ønsker styret i DNT Ringerike at saken 
legges fram for årsmøtet til SHKK, som er klubbens høyeste 
organ. Årsmøtet kan da ta stilling til en evt. løsrivelse, før 
saken kan behandles videre i DNT Ringerike. 
 

Orientering Styreleder 

Sak 29/22: Eventuelt 
• Revisjon av Møteplan 2022 

Denne ligger tilgjengelig i SharePoint. 
  



• TEBAa har hatt medarbeidersamtale med VT og 
samtale med EN. 

• Ny nestleder 
AA har trukket seg som nestleder og stikoordinator. 
TEBAa orienterte om noe av bakgrunnen for dette. 
Vedtak: 
Miriam Hagge ble valgt til nestleder fram til 
årsmøtet. 

• SharePoint – hva legges ut hvor? 
Vedtak: 
Alle innkallinger og møtereferater legges ut på 
nettsidene våre. 

 
Sak 30/22: Neste møte 
Mandag 21. mars 2022 kl. 1730. 
 

  

 

 

 

Tom-Erik Bakkely Aasheim      Karsten Lien 
Styreleder DNT Ringerike      Sekretær DNT Ringerike 
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