
Referat

Tid:

Sted:

Til stede:

fra styremøte i IINT Ringerike

t1.t0.202t kl. 1730

Osloveien 10

Per Berger (PB), Ame Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Karin Solberg (KS),
Turid Bjørnum (TB), Vibeke Tjøm(VT), EllenNæsje (EN) og
Karsten Lien (KL). Miriam Hagge (MH) ankom under sak 108121.

Saker Behandline Ansvar

Sak 106i21: Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkailingen ble godkient.

Godkjenning Styret

Sak 107i21: Referat fra styremøte30.08.2021
Sak 100: Økningen i stillingen til EN er i orden.
Sak 104: Møte om historisk vandrerute btir 12.10..
ansvaret for dette.
Vedtak:
Referatet b1e godkj ent.

AA har

God§enning Styret

Sak 108/21: DNT Ringerike.
o Kom deg ut-dagen2022

Dagny Sjursdotter skulle orientert, men var
fraværende.
Den er planlagt til 04.09.2022.Det er snakk om tur til
Midttj ernhuken. Samarbeid m/ Kirkens bymisj on.
Transport ml Askeladden. NRK Buskerud vil bli
involvert. Mulig bruk av hunder ml vogner og hester.
Barnas Turlag skal være med.
Vedtak:
Dagny Sjursdotter presenterer ideene på det neste
styremøtet.

Barnas Turlag
EN redegiorde for programmet i år, samt erfaringer
med dette. Hva ser vi for oss av aktiviteter i2A22?
Vi må ffi ut informasjon via skoler og bamehager.
Vi må tilpasse aktivitetene etter ressursene.
En av lederne på hvert arrangernent skal ha
furlederkurs, men normalt vil det være flere turledere
på samme tur. Alle trenger derfor ikke kurs.

Orientering

Orientering/
beslutning

Styret



Bamas Turlag får i oppdrag å lage en treårsplan. EIrl 
I

tar denne saken viderc. 
I

I. Skauleisposten2}22 | Orientering/
Per Stubbraaten har takket nei til å være med. I beslutning
Ole-Martin Høgfoss og Tom-Erik Bakkely Aasheim er
spurt orn å være med av Axel Holt. Alle disse tre
ønsker å bidra.
Vedøk:
VT spør Axel Holt om å være redaktør.

e Turkomite og turprogram}}Z2 | Orientering
Odd Tangen har sagt ja til å være leder.
Kjersti Hovland, Finn Granum og KL er med på
arbeidet. Per Stubbraaten er kanskje med.
EN styrer dette arbeidet.
Seniorgruppa er allerede klare med programmet sitt.
SHKK må også kontaktes.
Vedtak:
S§ret tar dette til orientering.

r Frivillige i DNT fungerike I Avklare,&eslutte

AA spurte hva vi giør med profilering? Det ble satt av
75' i budsjefiet for 2A2L. Hvem skal ffi dette? Skal det
være en egenandel for rnateriell? Vi rnå sørge for å
profilere DNT Ringerike.
Vedtak:
Administrasjonen flår fullmakt til å avklare dette. VT
sender ut infonaasjon til styret.

VT: Hvilke goder har vi for de tillitsvalgte? Hun har
begynt å lage en oversikt over dette og legger fram
dette på det neste styremøtet.

* Steinsletta Havkajakklubb i Orientering

Det har vært *bra å* for klubben. De har god
rekruttering, totalt 100 betalende og med 80 aktive.
De ønsker å fordoble kapasiteten til lagring av
kajakker på Sundvollstranda" Det skal være satt av
plass til ett bygg til der.
Medlemmer av DNT Ringerike kan søke om å være
medlemrner i SHKK- Er det muiig å registrere disse
medlemmene i DNT-systemet?
De ffir et eget booking-system for leie av kajakker til
neste år.

De har sendt forslag til punkter de ønsker i
handlingsplanen for DNT Ringerike.
Det bør være skilt med DNT Ringerike på bygningene.
Hvis SHKK målåtne oenser til å ufvide naustet- må



dette behandles i styret vårt.
Man må være medlem av padleforbundet for å delta på
noen kurs. Kan DNT bidra praktisk her?

Valgkomite
Erik Lunde er med videre. Stina Borgli og Ole Magnus
Crønli har takka nei.
Er OT spurt?
Hva med Dagny Sjursdotter og Christine Mathisen? Er
det aktive i Barnas Turlag som kan spørres?

Høstmøte 04.11.2021
I Metodistkirken kl. 1830.
Foredrag ved Bjørn Geirr Flarsson.
Informasj on om Vassfarkoia
Bilder fra turer i år (Sylan og Vang).
Minneord om Jan Fredriksen ved Axel Ho1t, KL spør
orn han kan ta det. KL oppdater nettsida.
Servering av kringle. Hver tar med to termoser med
kaffe.

Julemøte
Torsdag 9. desember kl. 1800.
Administrasjonen sj ekker priser.

Beslutte

Avklare/beslutte

Avklarelbeslutte

Sak 109121 : Regnskap 2. tertizl 2021
VT giennamgikk dette. Vi har et stort overskudd.
lnntektene ligger på budsjett, mens kostnadene er under
budsjett. Det er altså et etterslep på kostnadene, men disse vil
komme seinere.

God§enning Styret

Sak 110121: Strategi- og handlingsplan
PB, VT og EN har hatt et møte. Har ffitt irurspill fra SHKK og
Bamas Turlag.
Har satt inn ansvarlige på de enkelte puaktene.
Forslaget sendes ut til styret.

Orientering Styret

Sak I lll2l: Daglig leders punkt
o Det er solgt mange Vassfarhefler. Det har vært en flrr

sak på Instagram.
e Ola Aker.,zold fra Flå har donert bøker til koiene våre i

Vassfaret.
. Vi fortsetter med booking av hele hytta ut året.
o Jan Fredriksen er gått bort. Axel Holt og Erik

Monserud deltok i begravelsen.
o Referat fra årsmøtet er undertegnet av Axel Holt. Brit

Olaug Monserud vil også undertegne.
Årsberetningen er oppdatert.

Orientering



VT har vært i kontakt med Opsahl som er grunneier
iangs Yassfarstien, ang. infrrmasjon om jakt på
nettsidene.
Kanskje det nå biir undertegnet avtale om stien.

a

Sak 112/21: Koiene.
o Vikerkoia -. nødvendig restaurering.

Vi må ordne taket på gamlehytta.
Har ffitt et tilbud på kr 140 000 for nytt tak, inkl. å

fierne råtne materialer. Jobben er allerede satt i gang.
I tillegg vil det bli giennomført brannsikring.
Vedtak:
Styret bifrlt at det var tatt raskt tak i defie.

Feietilsyn på Grønknutkoia, Storekrakkoia og
Veslekrak
Det må gSøres en del på Grønknutkoia.
Storekrakkoia er stengt inntil videre. Pipa må
totalrestaureres pga. innsnevring og masse sot.. Begge
ovnene må byttes.
På Veslekrakmå ovnen eller feieluka flyttes pga.
feilplassering. Det er også feil ved gassledningene, må
bruke kobberrør gjennom vegger. Veslekrak er åpen.
Vedtak:
Det er viktig at disse tingene følges opp, også på de
nyere hyttene.
Dette må tas som en del av ferdiggodkjenninga for
Vassfarkoia Følges opp mot Tinde.
VT følger opp koiesjefene ang. dette.
Vassfarkoia
Status for ca. to uker siden: Vegger er kommet opp.
Arbeidet går br4 det er dyktige håndverkere.
Status nå: Taket er ferdig ag bygget er tett"

Avklarelbeslutte

Avklareibeslutte

Orientering

Sak 113/21: Neste w,øte
Mandag 22.n.2A21 kl. 1 730.

Møtet hevet kl. 2l i5.

R. Berger Karsten Lien
Sekretær


