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STYRETS ÅRSMELDING 2021 

 

DNT Ringerike er en medlemsforening med formål om å arbeide for et enkelt, aktivt og 
naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

 
DNT Ringerike besto ved utgangen av 2021 av 2 763 medlemmer, en nedgang på 2,0 % fra i fjor. Vi har en god 
blanding av alle aldersgrupper i vår medlemsbase. Året har bestått av flere utfordringer enn tidligere på grunn av 
pandemien, sykemeldinger i administrasjonen og hyppig utskifting av ledere i styret, og vi har i tillegg hatt en 
ytterligere nedgang i medlemstallet fra 2020. Til tross for pandemien har foreningen gjennomført mange av de 
planlagte aktivitetene og turene.  

Ansatte 

Administrasjonen har i 2021 bestått av Vibeke Tjøm (60 %) som daglig leder og Ellen Næsje (60 % og senere 80 % 
fra og med oktober) som først kontormedarbeider og senere aktivitets- og prosjektansvarlig. Kontoret er lokalisert i 
Osloveien 10, hvor foreningen har en stor del av sin møteaktivitet. 

Styret 
Styret har hatt 12 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter i 2021, hvorav 9 møter er avholdt fysisk i Osloveien 10, 
og 5 er avholdt digitalt på Teams. Det er blitt behandlet 144 saker. Det er blitt utarbeidet en styreinstruks som gir 
retningslinjer for styrets arbeid og avklarer ansvarsforholdet mellom styret og administrasjonen. Arbeidet med ny 
strategi- og handlingsplan er påbegynt, og den blir endelig vedtatt i starten av 2022. I august ble DNTs 
Bærekraftstrategi for 2021-2030 underskrevet. 

Per H. Stubbraaten som ble valgt som styreleder på årsmøtet i juni 2020 valgte å trekke seg i februar av praktiske 
årsaker. Nestleder Arne Aursland gikk da inn som fungerende styreleder frem til årsmøtet i juni. Her ble Per R. 
Berger valgt som ny styreleder, men måtte allerede i november se seg nødt til å trekke seg av helsemessige årsaker. 
Karin Solberg trakk seg også som styremedlem. Arne Aursland ble igjen fungerende styreleder frem til 
ekstraordinært årsmøte i desember hvor Tom-Erik Bakkely Aasheim ble valgt som ny styreleder. 

Frem til årsmøtet i juni har styret for øvrig bestått av styremedlemmene Karsten Lien (sekretær), Erik Brenden og 
Karin Solberg. Varamedlemmer var Stina Borgli, Odd Tangen og Turid Bjørnum. 

Etter årsmøtet i juni har styret bestått av styremedlemmene Karsten Lien (sekretær), Erik Brenden og Karin 
Solberg. Varamedlemmer har vært Turid Bjørnum og Miriam Hagge. 

Etter det ekstraordinære årsmøtet i desember har styret bestått av styremedlemmene Karsten Lien (sekretær), 
Miriam Hagge og Julie Ulven. Varamedlemmer har vært Turid Bjørnum og Erik Brenden. 

Det er samlet sett blitt lagt ned i overkant av 300 dugnadstimer på styrearbeid i 2021. 

Markedsføring og kommunikasjon 
Facebook har blitt benyttet til publisering av vårt tilbud. Facebook-sidene til DNT Ringerike og Barnas Turlag har 
over 4 600 følgere til sammen. I tillegg har Steinsletta Havkajakklubb egne Facebook-sider. Det har i tillegg blitt 
opprettet egne Facebook-grupper for koiesjefer og Barnas Turlag for å forenkle kommunikasjonen mellom de 
frivillige. I tillegg har nyheter, turreferater og annen medlemsinformasjon blitt publisert på vår nettside, og via 
jevnlige nyhetsbrev til medlemmene våre. Vi benytter også Instagram. 
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