
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  05.07.2021 kl. 1730 

Sted:  Osloveien 10 

Tilstede: Per Berger (PB), Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Karin Solberg (KS), 
Turid Bjørnum (TB), Vibeke Tjøm (VT) og Karsten Lien (KL) 

Meldt forfall: Miriam Hagge (MH) 

 

PB ønsket alle velkommen til det første møtet i det nye styret. 

VT opplyste om at Ellen Næsje er tilbake i gradert sykemelding og jobber 50 % fra 
05.07.2021. 

Saker 
 

Behandling Ansvar 

Sak 89/21: Godkjenning av innkalling 
Det ble meldt inn saker under Eventuelt. 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 90/21: Referat fra styremøte 10.06.2021 
Kommentarer til sak 84/21: 
Det er trykt opp et nytt opplag på 200 av Vassfarsti-
heftet. 
Marius N. Eriksen skal skrive om Vassfarstien i Fjell 
og Vidde. Han har vært i kontakt med Ole-Martin 
Høgfoss, det blir gjort forsøk på få økt fokus på 
Vassfaret. 
Rydding av utstyr fra Friluftshuset, madrasser og dyner 
ligger på Hvalsmoen. VT har tatt tak i dette, sammen 
med Erik Lunde. En del vil bli brukt på den nye 
Vassfarkoia. 
Bylab. Konklusjonen i ettertid er at det ikke blir 
utlevering av koienøkler her. Lokale kart og turbøker 
samt Vassfarsti-heftet er levert for profilering av vårt 
tilbud. 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 91/21: Konstituering av nytt styre 
Formelt sett ble styremedlemmene med egne verv valgt 
i disse av årsmøtet. 

Godkjenning Styret 



 
Vedtak: 
Ved forfall fra et styremedlem nevnes det i referatet 
hvem som møter for hvem. 
Det er viktig at vi skiller mellom møteplikt 
(styremedlemmene) og møterett (varamedlemmene). 
 
Sak 92/21: Oppfølging av saker fra årsmøtet 
PB gjennomgikk status etter møtet. 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent med noen justeringer. KL 
oppdaterer dette og sender det ut til alle. VT tar det 
videre med de to som skal undertegne (Brit Olaug 
Monserud og Axel Holt). 
KL korrigerer vedtektene, sender de ut til alle i styret 
og legger de deretter ut på nettsidene. Nye endringer i 
vedtektene tas evt. opp på det neste årsmøtet. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 93/21: Daglig leders punkt 
• Kajakklubben. Har faste møter med disse. God 

aktivitet, bl.a. kurs for eksterne. Dugnad på 
naustet på Sundvollstranda. Det ses på et 
system for booking av kanoer/kajakker. 

• Boka «40 trivelige turer» blir ikke trykt på nytt. 
• Ingrid Nordgård ønsker å trekke seg fra 

æresmedlemskomiteen. Erik Monserud har 
tidligere sagt ja til å sitte der. 

• Oppdatering i Brønnøysundregistrene. 
• Skal kontoret kun være stengt i uke 29? VT 

informerer KL, slik at nettsidene kan endres. 
• Vassfarkoia: Etter planen skal det 16. juli være 

ferdig støpt, og 8. august starter bygginga. 
Ferdig i oktober. 

• Skal vi ha sommermøte i august? Dette blir 
tirsdag 24. august kl. 1800 på Hovinkoia. KL 
lager quiz. 

 

Orientering Daglig 
leder 

Sak 94/21: DNT Ringerike 
• Barnas Turlag. 

VT gjennomgikk en fyldig rapport fra Ellen 
Næsje, se vedlegg. Kan det være aktuelt å 
benytte Røsholmstranda som base? 
 

• Koiene. 
Vi har fått en henvendelse fra koiesjef Kari 
Haglund Nordby på Storekrakkoia – hvordan 
skaffe mer ved? 
VT tar kontakt med Kari ang. spørsmålet om 
nøkler. 

Orientering Adm. 



Vi må antakelig kjøpe noe av veden i sekker. 
Resten kan hogges lokalt. 
Vi har valgt å ha bålpanner, mens DNT Oslo 
har sagt nei. Skal vi revurdere dette? Vi lar 
dette ligge til det neste styremøtet. 
De bør allerede nå fastsette dato for en ny 
veddugnad. 
 
PB ønsker å komme rundt og besøke koiene. 
 

• Turene. 
Det var kun tre deltakere på Filefjell. Dette 
utløser derfor ikke turledergodtgjørelse. 
Turene til Sylan og Vang har bra deltakelse. 
 

Sak 95/21: Oppfølgingssaker 
• Grunneieravtaler Vassfarstien. 

AA gjennomgikk status for disse. 
 

• Arkivrydding. 
AA og KL gjennomfører dette en gang til 
høsten. 
 

• Økonomiringen. 
Etablert av Stavanger Turistforening. Vi 
avventer dette. 
 

• Dokumentdeling. Vi avventer dette. 
 

• Historisk vandrerute Holleia. 
Vi har fått henvendelse fra DNT sentralt og 
Riksantikvaren. Mulig å knytte seg til 
Nikkelverkene. Vi må melde tilbake til DNT 
sentralt. 
 

• Skauleisposten. Årsprogram 2022. 
Det er god status for dette, se referatet fra 
årsmøtet. 
 

• Strategi/handlingsplan 2021–2023. 
VT utarbeider et forslag i samarbeid med Ellen 
Næsje om fordeling av oppgavene.  
 

• Workshop konflikthåndtering. 
Henriette Høie i DNT sentralt har vært 
forespurt. 
 

• Lønnsjustering 2021. 
AA tar kontakt med VT om dette. 

 

Orientering/beslutte Styret 



Sak 96/21: Eventuelt 
• AA: Vindfall langs stiene. 

Mye både i Nordmarka og på Holleia, det 
samme ved Vikerkoia. Utfordringer med å få 
gjennomført motorsagkurs. Hva med å spørre 
Viken Skog eller Jevnaker Allmenning om 
bistand? Må vi rydde alt i år? 
Sette opp plakater som viser at det er krevende 
partier langs en del av stiene. Evt. bør vi varsle 
på nettsidene og Fb. 
Vedtak: 
Vi lager en generell sak på dette til nettsidene, 
samt at vi spør om folk vil være med på 
dugnad. Men ikke bruk motorsag uten at du har 
kurs! 
 

• EB: Ellen Næsjes stilling. 
Hun har 80 % stilling ut september. Skal dette 
fortsette? Det er ryddig å få avklart dette så 
snart som mulig, både overfor VT og Ellen. 
Vedtak: 
Dette må avklares på det neste styremøtet. 

 

  

Sak 97/21: Neste møte 
Mandag 30. august kl. 1730. 
 

  

 

Per Berger        Karsten Lien 
Styreleder        Sekretær 


