
 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:   18.06.2020 kl. 2000 

Sted:   Metodistkirken, Storgata 7 

Til stede:  Per Stubbraaten (PS), Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Karin Solberg (KS),  
Stina Borgli (SB), Turid Bjørnum (TB), Sascha Bucko (SB), Vibeke Tjøm (VT) og 
Karsten Lien (KL), samt Erik Lunde (EL) (han deltok tom. sak 61) 

Forfall: Odd Tangen (OT) 

PS startet møtet med å ønske det nye styret velkommen. 

SAKER 
 

Ansvar 

Sak 58/20: Godkjenning av dagsorden. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

 

Sak 59/20: Konstituering av nytt styre. 
Vedtak: 
Styret konstituerer seg slik det ble valgt på årsmøtet. 
VT ordner rapportering til Brønnøysund. 
 

 
 
 

VT 

Sak 60/20: Godkjenning av referat styremøte 28.05.2020. 
Sak 51/20: Lønn for VT er ikke avklart. 
Vedtak: 
Referatet fra styremøtet 28.05.2020 ble godkjent. 
 

 

Sak 61/20: DNT Ringerike. 
• Oppstart koier. 

De aller fleste koiesjefene har fått tildelt det utstyret som trengs.  
Alle koiene blir klare fra 1. juli, booking skjer fra samme dato. 
Det er kun for Ellingseterkoia at man må booke hele koia. 
Det er lagt ut god informasjon på nettsidene våre. 
 

• Gasskap. 
De koiene som mangler gasskap kan koiesjefene hente disse på Gausdal 
Landhandel, Jevnaker. EL sjekker om det trengs fagfolk til å montere disse. 
Gassalarm bør vurderes i tillegg. 
 

• Utedo/vedskjul Vikerkoia. 
Kjetil Sudgarden har tegnet dette. 
EL får et tilbud på arbeidet fra Byggmesteren. 
Vedtak: 
Styret setter ei øvre total ramme på dette på kr 75 000. 

 

 

  



Sak 62/20: Stier. 
• Vassfarstien. 

Det mangler fortsatt avtaler, både fra større og mindre grunneiere. 
OT og AA kan bidra med å følge opp de som ikke har undertegnet, VT 
sender over materialet. 
 

• Opptur. 
Vi mangler fortsatt underskrift på tre avtaler med grunneiere. 
Det kan bli en utfordring med arrangementet, pga. begrensninger på antall 
deltakere vi har lov til ha med. 
 

• Merkemøte 04.06.2020. 
Deltakere: 4 fra Holleia, 2 fra Nordmarka, og 4 av disse var helt ferske. 
Det var et nyttig møte. Det er utarbeidet er eget risikoskjema for stimerkere 
som Arne skal se nærmere på. 
 

• Borglund–Ellingseterkoia. 
Axel Holt og Tom-Erik Bakkely Aasheim har jobba med dette.  
AA: Når skal prosjektgruppa overlate stien til stikoordinator? 

 

 

Sak 63/20: Landsmøte DNT 12.06.2020. 
Ellen Næsje, VT og KL deltok på møtet. Litt utfordrende i starten med registrering 
av den som hadde stemmerett for den enkelte foreningen. Ingen store saker var 
oppe. 
 

 

Sak 64/20: Daglig leders punkt. 
VT har ferie til uka. Hun eller Ellen Næsje er på plass hele tida i sommer. 
Et eget uformelt møte for koiesjefene blir i august. 
 

 

Sak 65/20: Neste møte. 
Torsdag 27.08.2020 kl. 1730. 
 

 

 

Møtet hevet kl. 2100. 

Karsten Lien 
Referent 


