
 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  21.02.2018 kl. 1830–2200 

Sted:  DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10 

Til stede:  Tom-Erik Bakkely Aasheim, Erik Lunde, Karin Solberg, Daniel Holm, Finn Granum, 
Odd Tangen, Vibeke Tjøm, Karsten Lien 

Meldt forfall:  Stina Borgli og Ive Langesæter 

Møteleder:  Tom-Erik Bakkely Aasheim 

Referent:  Karsten Lien 

 

Sak 12/18: Godkjenning av dagsorden. 

Dagsorden ble godkjent, med en del saker til eventuelt. 

Sak 13/18: Godkjenning av referat fra styremøte 17.01.18. 

Referatet ble godkjent. 

Sak 14/18: DNT Ringerike. 

• 125-års jubileet. 
Det blir markering på Ringkollen 03.05.2018. Vi låner kapellet for å sikre oss ved evt. dårlig 
vær. Enkel servering. Marit og Per Stubbraaten, samt Karsten tar seg av dette. 
Jubileumsfesten på Gjesvold 05.05.2018. Fått tilbud på koldtbord fra Rustad kafe og Hønefoss 
videregående skole. Vi går for Hønefoss vgs. (kr 220 pr. pers). I tillegg må vi ha kaker og 
drikkevarer. 
Disse inviteres: Gjester, styret, ansatte, æresmedlemmer, ledere i komiteene, tidligere ansatte 
og styreledere, dette blir ca. 40 personer som ikke betaler. Egenandel for andre blir kr 400. 
Marit Stubbraaten lager sanger. Underholdning fra MUA. Annonseres ca. 15.03.  
Jubileumsheftet: Det meste av teksten er på plass. Har mottatt mange bilder. Har fått utført en 
test av layout. Pris for annonser settes til kr 5000.  
Karsten sender ut oppdatert liste med aktuelle sponsorer og annonsører til styret. 
Jubileumsturen til Vassfaret er fullbooket, dvs. 16 deltakere inkl. turledere. 

• Vassfarstien. 
Tom-Erik jobber med grunneiertillatelser, inkl. Vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen. 
Jobber med hefte m/ kart. Infotavler bør stå ute, ikke inne på koiene. 
Det blir et eget møte om stien, Ole-Martin Høgfoss vil kalle inn til dette. 



• Strategi 2018–2020. 
Vi gjennomgikk strategien punktvis. Daniel ajourførte sin versjon og sender denne ut til alle i 
styret. 

Sak 15/18: Økonomi 

• Regnskap 2017. 
Regnskapet viser et overskudd på kr 177 418. Det kom ingen kommentarer til regnskapet, og 
de tilstedeværende fra styret undertegnet årsregnskapet. Vibeke tar kontakt med Stina og Ive 
slik at de får undertegnet. Styret må gi evt. tilbakemeldinger i løpet av førstkommende helg! 
Kr 457 000 er allerede betalt på de to byggeprosjektene. 
Bør vi søke om støtte til Ellingseterkoia? Eller skal vi avvente de andre søknadene og så evt. 
søke? Vi avventer. 

• Budsjett 2018. 
Byggelån er nå tatt opp med kr 3 733 500, dette har 12 måneders løpetid. 
Vi vil bli sittende igjen med ca. kr 600 000 i banken etter 2018, hvis underskuddet blir som 
budsjettert og vi får inn de midlene vi har søkt om på byggeprosjektene. 
Rapportering inkl. økonomi på prosjektene tas på hvert styremøte framover. 

Sak 16/18: Årsmøte 2018. 

• Årsmelding for 2017. 
Denne ble endelig godkjent og underskrevet av styret bortsett fra Ive og Stina som ikke var 
tilstede. 

• Gjennomføring av årsmøte. 
Trond Skyseth holder foredrag, «Pyreneene på langs via GR10».  
Ingeborg Stensli tar seg av servering. 
Vi møtes kl. 1830. Hver tar med to kanner kaffe.  
Tom-Erik kopierer opp årsberetning og regnskap. 
Ansvar for de enkelte punktene:  
Vikerkoia og Hovinkoia. Tom-Erik. Jubileumsåret: Karsten. 
Møteleder: Tom-Erik. Referent: Hege Ballari Rindal.  
Årsberetning: Karsten. Regnskap: Vibeke: Budsjett: Tom-Erik. Valg: Torunn Mathisen. 
Vi trenger folk til ny valgkomite, spør på årsmøtet. 

Sak 17/18: Koiene våre. 

• Vikerkoia. 
Vi fikk ikke startet grunnarbeidene pga. vinterferien. Vi venter derfor til uke 10. Utstyret er 
satt igjen der. Snøen er ikke noe problem.  

• Hovinkoia. 
Det har vært møte om møbler, ovner, innbo med mer. Det jobbes for å hente inn gunstige 
tilbud. Har ei ekstra køye fra Ellingseterkoia. 
Første uka i mars kommer koia fra Gausdal. Vi venter med å kjøre inn materialer med mer til 
vi har fått et tett bygg. 

  



• Friluftshuset Åsa. 
Første booking er mottatt! Flere tak og vegger er grunna og malt. Kjetil har laget rom til do 
og vask. Vi har fått tak i noe møbler. Daniel kan ordne 6 trestoler. 
Dugnad hver tirsdag kl. 1800. 

Sak 18/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

• Tidenes Turfest i Spektrum 19.01.2018 og «åpning» av Hovinkoia 20.01.2018. 
Flott arrangement i Spektrum. Flott også på Folkemuseet. 

• Kom deg ut-dagen 21.01.2018. 
Flott dag på Ringkollen. Masse skiglede! Ca. 300 til stede. Delte ut matbokser fra Kiwi. Lagde 
popkorn. Samarbeid med Skiforeningen. 

• Stand Søndre Torv 10.02.2018. 
Invitert av Ringerike Næringsforening. Bålpanne og kaffe. Narum spanderte boller. Natursti. 

• Stimøte 13.02.2018. 
Rundt 20 til stede. Info om Rett i kartet med mer. Tilstanden på stiene er bra.  
Skal vi merke nye stier? Hva med stier som ikke er i bruk? Spesielt utfordrende på Holleia 
hvor vi skal ta et møte og drøfte det eksisterende stinettet nærmere. 

• Steinsfjorden Vinterfestival 17.02.2018. 
Hege B. Rindal, Svein Roger Thorsrud og Vibeke var med. Masse folk til stede. Bålpanne og 
popkorn. Delte ut matbokser. 

• Offisiell åpning av Hovinkoia 17.02.2018. 
Tom-Erik holdt tale, fortalte også litt om planene våre. 50-60 var til stede.  

Sak 19/18: Arrangementer framover. 

• Vårslepp Felleskjøpet 21.04.2018. 
Tom-Erik og Daniel kan være med. 

• Landsmøte 07.-10.06.2018. 
Vi har seks deltakere i år. Disse kan tenke seg å delta: Vibeke, Tom-Erik, Daniel, Karsten, 
Karin. Vibeke sender ut purring på e-post med kort frist. 

Sak 20/18: Daglig leders punkt. 

• Invitasjon til å fremme kandidat til den norske friluftsprisen. 

• Årsmøte i Oslo og omegn friluftsråd. Axel Holt møter. 

• Mottatt utkast til bok om Norges beste Hytte-til-hytte-turer. Vi har levert korrektur. 

• Tur med brukere fra Villaen 14.03.2018 på Ringkollen. Vibeke, Stein Thoresen, Kjersti 
Hovland med elever fra Folkehøgskolen blir med. 

• Rapportering av partnerskap, Opptur og statistikk for 2017 (5 175 dugnadstimer). 

• Ringkollstua ønsker å tilrettelegge for sykkelstier. 



• Hege søker permisjon i mai, denne er innvilget. 

• EUs forordning for personvern, GDPR, trer i kraft fra mai 2018. Vi får noe bistand fra DNT 
sentralt med maler m.m. 

Sak 21/18: Eventuelt. 

• Kom deg ut-dagen 02.09.2018 
Møteplass er ved brua ved Aklangen, ikke ved demningen. 

• Opptur 
Traseen skal merkes, og vi har søkt om midler til dette. 

• Veivalgsdokumentet 
Tre hadde svart på undersøkelsen. Tom-Erik sender ut vår tilbakemelding til alle i styret. 

• Kartkurs 
Karsten har sagt seg villig til å holde et kartkurs. Dette blir arrangert i siste halvpart av mai. 

• Æresmedlemskap 
Tom-Erik har hatt møte med Ingrid Nordgård (og snakket med Axel Holt). Evt. utnevnelser 
vil i år skje på jubileumsfesten, ikke på årsmøtet. Det blir laget en ny forgylt, pin. Vi bruker 
DNT-logoen med vårt navn rundt. I tillegg blir det delt ut diplom m/ ramme. 

• Skap til propanbeholdere 
Er det krav om metallskap eller annen type brannisolert skap? Daniel sjekker dette. 

Sak 22/18: Neste møte. 

Onsdag 04.04.2018 kl. 1830. 

Dikt og quiz ble avlyst fordi møtet tok så lang tid. Finn bidrar derfor med dikt neste gang, 
mens Karin får ansvaret for quiz. 


