
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike  
Tid:  22.11.2021 kl. 1700 

Sted:  Osloveien 10, Hønefoss og Teams 

Til stede: Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Turid Bjørnum (TB),  
Miriam Hagge (MH), Vibeke Tjøm (VT) og Karsten Lien (KL) (på Teams) 

Henriette Høye og Erik Lunde ankom møtet kl. 1800. Det ble tatt pause i de ordinære 
styresakene. 

AA innledet med å presentere de utfordringene som DNT Ringerike både har stått overfor, 
samt står overfor nå. 

Henriette Høye jobber med HR i DNT sentralt. Hun er sekretær i valgkomiteen. Forklarte litt 
hvordan dette jobbes med i DNT-systemet. Hun har tilbudt seg å tilby sine tjenester for oss 
fram mot årsmøtet i mars. 

Erik Lunde la fram forslag til nytt styre. Det er viktig at de nye kandidatene blir presentert på 
en skikkelig måte på det ekstraordinære årsmøtet. 

Det bør vurderes et konstituerende styremøte rett etter det ekstraordinære årsmøtet. Nytt 
styremøte er 13. desember. 

Erik Lunde sender over forslaget på hvem som skal velges til styret. 

Saker 
 

Behandling Ansvar 

Sak 117/21: Godkjenning av innkalling 
Ellen Næsje var ikke kalt inn denne gangen, fordi det var 
få saker hun var direkte involvert i. Hun skal ha kopi av 
alle innkallinger. 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 118/21: Referat fra styremøte 11.10.2021 og 
ekstraordinært styremøte 08.11.2021 
Styremøtet: 
Det skal stå Referat (og ikke Innkalling). 
108: Kom deg ut-dagen. Dagny Sjursdotter kommer på 
det neste styremøtet. 
109: Det er et etterslep på kostnadene, men disse vil 
komme seinere. 
112: Feietilsyn. Vi følger opp nye Vassfarkoia med 
Tinde. 
 
Det ekstraordinære styremøtet: 

Godkjenning Styret 



KS har 11.11.2021 fratrådt fra både styret og 
byggekomiteen for Vassfarkoia. Hun blir ikke erstattet i 
byggekomiteen. 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 119/21: Ekstraordinært årsmøte – forberedelser 
Gjennomføringen av de enkelte delene av møtet ble 
gjennomgått. 
 
Vedtak: 
AA åpner møtet og ønsker velkommen. 
KL foreslås som møteleder. 
EN foreslås som referent. 
KL overtar møteledelsen og foreslår underskrivere av 
protokoll og tellekorps. 
Det må presiseres hvem som er på valg.  
AA lager et utkast til en presentasjon, med oversikt over 
hvem som er på valg – og hvor lenge? 
Erik Lunde informerer om valgkomiteens innstilling. 
KL leder valget. 
KL oppdaterer innkallingen på nettsida, slik at det er helt 
klart hva som skal behandles på møtet. 
 

Utarbeide Styret 

Sak 120/21: Overgang til nytt regnskapssystem 
VT viste til dokumenter som er sendt ut. 
 
Vedtak: 
Saken blir tatt til orientering, og vi går ikke inn i en 
ytterligere vurdering av dette nå. Styret var enige om at 
det ikke er rette tidspunkt å legge om til et nytt 
regnskapssystem nå. 
 

Orientering Daglig 
leder 

Sak 121/21: Strategi- og handlingsplan 
VT orienterte. 
 
Vedtak: 
Saken behandles videre og legges fram for det ordinære 
årsmøtet i mars. Styremedlemmene oppfordres til å 
komme med innspill til VT innen utgangen av desember. 
 

Orientering Daglig 
leder 

  



Sak 122/21: Daglig leders punkt 
• Julemøte  

Dette arrangeres på Rustad kafe på Sokna. Det er 
så langt 20 påmeldte. VT sjekker med 
kommuneoverlegen ang. smittevern. SHKK har 
dessverre julemøte samme dag. 
Det blir underholdning, quiz og sanger. 
 

• Frivillig goder 
Pannebånd deles ut til de som deltar på julemøtet,  
og vil bli sendt ut til alle våre andre frivillige før 
jul. 
Vi legger inn bestilling på turlederjakker til alle 
turledere, når turprogrammet er i orden. 
Hvilke retningslinjer skal vi ha for goder? Dette 
sendes ut til det nye styret. 
 

• Oppfølgning feietilsyn 
Ok for alle koiene unntatt Tjuenborgkoia. 
Vikerkoia er ok, men vi må følge opp dette vha. 
brannvesenet for å få godkjent restaureringen som 
er foretatt. 
Arbeidene på Storekrakkoia og Veslekrak er lovet 
startet opp denne uka. 
 

• Buvasskoia 
Pappen har blåst av taket, men det er ikke trær 
som har falt over hytta. 
Kjetil Sudgarden og EB var oppover og fikk lagt 
presenning over. 
KL legger ut bilder på Fb. Vibeke har registrert 
skaden hos Tryg og følger opp saken videre både 
overfor forsikringsselskapet og koiesjefene. 
 

• Historiske vandreruter 
AA og VT har hatt Teamsmøte med Louise 
Brunborg Næss.  
Kongsberg har søkt om midler til et forprosjekt, 
og vi må avvente til dette er evaluert. 
Vassfaret er det beste alternativet vårt. 
 

• Endring av lokaler i Osloveien 
Siden det er lite gunstig for Ellen å ha 
arbeidsplassen sin på møterommet vårt har Vibeke 
vært i kontakt med utleier. Det er mulig å 
omrokere på kontorene eller leie et rom i tillegg. 
Administrasjonen legger fram et forslag på neste 
styremøte. 
 

Orientering Daglig 
leder 



Sak 123/21: Skauleisposten 2022 
I følge Axel Holt er både sideoppsett og turprogram 
nesten klart.  
Vi fyller 36 sider. Deadline er medio januar. 
Redaksjonskomiteen har bestått av Axel Holt, Tom-Erik 
Bakkely Aasheim og EN. Hva med Ole-Martin Høgfoss? 
 

Orientering  

Sak 124/21: Turprogrammet 2022 
KL redegjorde kort, programmet bør være klart til 
godkjenning på det neste styremøtet. 
Komiteen består av Odd Tangen, Axel Holt, Finn 
Granum, Kjersti Hovland, KL og EN. 
 

Orientering  

Sak 125/21: Budsjett 2022 – legge plan for 
utarbeidelse 
Vedtak: 
VT kommer med et første forslag. 
AA, MH og styreleder deltar i arbeidet. 
Et utkast legges fram på det første styremøtet i 2022. 
 

Godkjennelse Styret 

Sak 126/21: Eventuelt 
• AA: Skilt på Borglund hengebru ligger klare hos 

AA. Vi avventer svar fra Vegvesenet. 
 

• AA: Brevet fra de tre æresmedlemmene, dette er 
besvart av oss. 
AA tar en telefon til den som har sendt 
meldingene i saken. 
 

• AA: Det har vært utfordringer med styremøter og 
andre møter på det som samtidig skal være ENs 
kontor. 
Kan vi ha heller leie et annet møterom i den 
samme gangen? 
Eller kan vi leie et eget kontor til EN? 

 

  

Sak 127/21: Neste møte 
Mandag 13. desember kl. 1730. 
 

  

 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 2100. 

 

Arne Aursland        Karsten Lien 
Fungerende styreleder DNT Ringerike til 02.12.2021   Referent 

 
Tom-Erik Bakkely Aasheim 
Styreleder DNT Ringerike fra 02.12.2021 
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