
 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  26.10.2020 kl. 1730 

Sted:  DNT Ringerike, Osloveien 10 

Til stede: Per Stubbraaten (PS), Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Karin Solberg (KS),  
Odd Tangen (OT), Sascha Bucko (SaB), Stina Borgli (StB), Vibeke Tjøm (VT)  
og Karsten Lien (KL). SaB forlot møtet etter sak 93/20. 

Forfall: Turid Bjørnum (TB) 

SAKER 
 

Ansvar 

Sak 88/20: Godkjenning av dagsorden. 
EB hadde en sak under 92/20 Koier, og VT hadde saker under 92/20 Koier og 93/20 
Stier. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

 

Sak 89/20: Godkjenning av referat styremøte 21.09.2020. 
• Sak 79 (75). Tanbergmarka, presisering: Vi ønsker ikke noe ansvar for 

økonomi eller vedlikehold. 
• Sak 83. Vi er i havn med Opptur. Det mangler litt med merking og skilting. 

Tre skoler har gått og én skole skal prøve i høst. Det er usikkert hva dette 
betyr økonomisk. 

• Sak 86. Vi har fått en ny kajakk. SaB ordner dette. 
Vedtak: 
Referatet fra styremøtet 21.09.2020 ble godkjent. 
 

 

Sak 90/20: DNT Ringerike. 
• Nytt fra kajakklubben samt avklaring av eierskap for padleleden. 

Det er ikke valgt nytt styre i Padleleden. Søknaden ble sendt fra den gamle 
havkajakklubben, dette må det ryddes opp i. SHKK har mottatt kr 100 000. 
 
Det er styremøte i havkajakklubben i dag. Der vil det bli besluttet hva de 
ønsker å gjøre når det gjelder kompensasjon for kurs. Det må bli styret i 
DNT Ringerike som tar den endelige beslutningen i den saken, men 
hvordan gjennomfører vi dette? 
 
Vedtak: 
Vi må se på vedtektene våre hvordan havkajakklubben skal være 
representert i styret i DNT Ringerike.  
Vi ønsker å arrangere et felles møte mellom de to styrene. 
 

• Turprogram 2021. 
Det var møte i turkomiteen 08.10.2020. Møtet jobba hovedsakelig med 
hovedturene, ikke Barnas Turlag og Seniorgruppa. Ellen Næsje sitter med 
ansvar for turprogrammet. 
Har fått fylt opp turene på torsdager (istedenfor onsdager). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VT/PS 
 

VT 
 
 
 
 
 
 



Frist for innspill til program for turene må være 15. november.  
Vi må legge turene ut på hjemmesidene i god tid. 
Hvordan sikre at vi har godkjente turledere, siden styret skal godkjenne 
disse? 
Hvordan sikre at vi får vedtatt budsjett for overnattingsturene?  
 
Vedtak: 
PS og VT får fullmakt til å behandle budsjettene. Ved usikkerhet sendes det 
ut til hele styret. 
Alle innbetalinger skal foregå via DNT Ringerikes konto, ikke via private 
konti. 
Hele turprogrammet sendes ut til styret for godkjennelse. 
 

• Barnas Turlag – veien videre. 
PS viste til et notat sendt ut av VT. Ellen Næsje har skrevet dette, basert på 
sine erfaringer fra Bærum turlag. Et budsjett på kr 25 000 ble lagt fram. 
PS og VT redegjorde for situasjonen rundt Barnas Turlag (BT). 
 
Vedtak: 
Ellen Næsje bør fortsette samarbeidet med Marianne Aasen om BT.  
Jobben hennes må gå på å bistå BT i en overgangsfase, ikke å gjennomføre 
aktivitetene.  
StB tar et initiativ overfor Marianne Aasen og Ellen Næsje, og hun 
rapporterer tilbake til VT og styret. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PS/VT 
 

VT 
 

VT 

Sak 91/20: Skauleisposten 2021. 
Har gjennomført møte 15.10.2010. Vi har masse stoff. Har sendt ut forespørsel til 
aktuelle bidragsytere. Målet er å få det ut før årsskiftet. 
 

 

Sak 92/20: Koier. 
• Ny Vassfarkoie – status. 

Byggekomiteen har hatt tre møter, bl.a. med en idedugnad. Vært i kontakt 
med fem firmaer. Det er satt en frist torsdag 29.10. for å levere noe. 
Hovedhytta planlegges med et areal på 70 m2, pluss et anneks på 30 m2.  
Forsikringssummen ser ut til å holde. 
Det vil bli gitt en orientering på høstmøtet. 
 

• Norsk Varme donerer ovner til DNTs hytter. Vi søker om dette. 
 

• Bjørn og Janne Marit Ellingsen trekker seg som koiesjefer på Buvasskoia, 
det samme gjør ass. Koiesjef Kjetil Ødegaard. 
 

• Hvis koiesjefene trenger bistand med praktiske ting, bes de om å gi beskjed 
til administrasjonen.  

• Musegift og åtestasjoner er anskaffet i anledning årets museinvasjon og 
koiesjefene har fått beskjed om at dette kan hentes på kontoret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VT 

Sak 93/20: Stier. 
• Vassfarstien. 

Det går framover med avtalene, og mange avtaler er i boks. Det mangler 
fortsatt de offentlige, dvs. både kommune, fylke og stat. PS følger opp dette 
videre. 
VT har snakket med Sørbygden Fjellsameie igjen, og de skal se nærmere på 
avtalen.   

 



Vi følger opp videre mot Flå Østre Grunneierlag. 
 

• Elvelangs. 
Det er fortsatt noe manglende skilting.  
Inntil videre er vi ansvarlig for skiltingen. Vi benytter de skiltene vi har 
med RT-logoen på. Hvis kommunen overtar Elvelangs, vil de bruke de 
samme skiltene, men "trykke" sin kommunale logo over vår. 
Delen over Hovsenga er stengt. 
Regnskapet er ok, slik at vi kan rapportere.  
Vi mangler en stiansvarlig for Elvelangs. 
 

• Bru Urdevasselva. 
Kjetil Sudgarden og Axel Holt har vært oppe og bygd den i dag. 
 

• Stier i nærområdet. 
Det er en gammel tanke hos oss å forbinde Friluftshuset med Vassfarstien, 
slik at vi får til Skauleis til fjells. Fra Borger, der Opptur slutter, hekter vi 
oss på de stiene/veiene som kommunen planlegger å lage. Ringerike 
kommune v/ Tom-Erik Bakkely Aasheim har skissert et nettverk av 
stier/sykkelstier rundt Hønefoss. Vi er positive til disse planene og vil 
gjerne benytte stiene/veiene, men uten vedlikeholds- eller økonomisk 
ansvar. 
 

• Saksentjern – Vesle Leintjern  
Vi må søke om dispensasjon pga. verneområde. 
 

• Brua ved Borglund 
Pga. skader vil hengebrua bli stengt. 
 

Sak 94/20: Oppsummeringer. 
• Rusa på natur 22.09.2020. 

Ble arrangert på Hovinsetra, med ca. 10 deltakere. Dagny Sjursdotter, Ellen 
Næsje og VT. 
 

• Ekstraordinært landsmøte 24.10.2020. 
Saken ble utsatt til det neste styremøtet. 
 

 

Sak 95/20: Planlagte arrangementer. 
• Høstmøte 05.11.2020. 

Nye smittevernregler fra i dag. Vi velger derfor å ikke ha servering, og ser 
an situasjonen til neste uke om vi må avlyse møtet. 
PS leder møtet. Program: Informasjon om koiene. Lysbilder fra Vang. 
Foredrag ved Gudmund Bakke. 
KL lager saksliste til PS.. 
 

• Julemøte 10.12.2020. 
Vedtak: 
Vi avlyser dette. 

 

 

Sak 96/20: Daglig leders punkt. 
• Skal vi opprette kontoer hos en del forretninger hvor koiesjefene handler? 

Vedtak: 
Vi gjør ikke det. 
 

 



• Kontingentsatser 
Disse er veiledende fra landsstyret. Vi har pleid å følge disse.  
Vedtak: 
Vi fortsetter å følge DNT sentralt. 
 

Sak 97/20: Eventuelt. 
• FNF 

Hege Ballari Rindal satt i styret, har trukket seg. Hvem kan delta i styret 
fram til årsmøtet i april? 
 

• Turer 
Vi har flytta den faste dagen fra onsdag til torsdag, for å unngå konflikt 
med frivillighetssentralen. 
 

• Nøkkelbokser på koiene 
Koiesjefene er orientert om dette, og monterer dette på koiene.  
 

 

Sak 98/20: Neste møte. 
Mandag 23. november kl. 1730. 
 
VT sørger for at alle får beskjed om datoen. 
 

 

 

Møtet ble hevet kl. 2040. 

Karsten Lien 
Referent 


