
Referat fra ekstraordinært styremøte i  
DNT Ringerike 

Tid:  11.03.2022 kl. 1700 

Sted:  Teams 

Til stede: Tom-Erik Bakkely Aasheim (TEBAa), Miriam Hagge (MH), Julie Ulven (JU) (forlot 
møtet under sak 33), Erik Brenden (EB) (kom under sak 31) og Karsten Lien (KL) 

Forfall:  Turid Bjørnum (TB), Vibeke Tjøm (VT), Ellen Næsje (EN) 

Saker Behandling Ansvar 
Sak 31/22: Ringkolltoppen 1 
TEBAa og EN var på visning på tirsdag.  
Det er behov for noe vedlikehold, bl.a. taktekking og 
utvendig kledningen på sikt. Til dette kan vi søke tilskudd. 
Usikkert om hytta er isolert. Dette bør vurderes når kledning 
skal byttes. Trenger maling mm., som andre hytter. 
Mye lagringsplass i bodene. Gammel utedo, men også 
forbrenningsdo. Nytt sikringsskap i 2019. Ulovlig bygd av 
forsvaret etter krigen (peilestasjon, kommunikasjon med 
Gaustatoppen). Mangler ferdigattest. Ligger innenfor 
markagrensa, mindre muligheter for utbygging. 
Sisterne under hytta for vann, dette er ok til vasking mm. Kan 
pumpes opp med håndsveiv. Ny ovn, men det har ikke vært 
feietilsyn. 
Får med alt av innbo, bilder, kjøkkenutstyr mm. Nytt kjøkken. 
Inkl. platetopp, komfyr, kjøleskap, panelovner. Oppe er det 
gjort lite. Ett soverom med 5 sengeplasser. Mulighet for flere 
sengeplasser ved sette inn større vindu i rom som ikke er 
godkjent for overnatting. 
Prisantydning 2,7 mill. kr, kjøpt for 1,9 mill. kr for fire år sida. 
Det var ekstraordinært styremøte i Sparebankstiftelsen i går. 
De økte beløpet de kan støtte kjøpet med til 3 mill. De 
ønsker at vi får hytta. De står beredt til å ta hurtige 
avgjørelser hvis prisen går høyere. Vi kan søke 
Sparebankstiftelsen om ytterligere tilskudd i ettertid. 
 
TEBAa og Kjetil Sudgarden deltar på visningen i morgen, 
lørdag 12.03. 
TEBAa spør megler om det er mulig å by det samme som 
en annen mulig kjøper, samt hva som skjer hvis det ikke 
kommer bud. 
 
Alle i styret støtter et kjøp. 
Vi må få på plass en koiesjef og en assistent. Kanskje vi må ha 
hyttevakter i høysesongen? Hva med ei 
koiegrupper/koiestyre på hytta – ref. Kongsberg? 

Godkjenning Styret 



 
Vedtak: 
Styreleder får fullmakt til å delta i budrunde i samarbeid 
med Sparebankstiftelsen Ringerike om kjøp av 
Ringkolltoppen 1 (gnr./bnr. 132/214) og kan disponere 
inntil kr 200 000 av foreningens midler i tillegg til gaven fra 
Sparebankstiftelsen Ringerike. 
 
Styreleder skal holde styret oppdatert underveis. 
Vi sender ut ei pressemelding til uka om vi får hytta. 
Vi sjekker med Sparebankstiftelsen om hva de synes om 
evt. navn. 
 
Sak 32/22: Valgkomité 
Styret skal legge fram forslag til ny valgkomite på årsmøtet, 
men Dagny Sjursdotter har trukket seg fra komiteen. Kun 
Erik Lunde fortsetter. 
 
Vedtak: 
Hvis vi ikke har et forslag til en fulltallig valgkomite til 
årsmøtet, ber styret om å få fullmakt fra årsmøtet til å velge 
valgkomite. 
 

  

Sak 33/22 Eventuelt 
• Status for VT 

Hun er sykmeldt fra tirsdag 01.03., tom. 13.03. 
Har hatt samtale med VT mandag 07.03. 
Bør vi la EN også disponere betalingskortet? 

 
• Alvorlig hendelse med musegift 

Hunden til EN hadde fått spist rottegift som lå lagret 
på lageret innenfor kontoret til VT. Giften er 
blodfortynnende, og dette er livstruende. 
Ansvaret ligger både hos EN som eier av hunden, og 
hos VT som daglig leder. Rottegift har vært levert ut 
til koiesjefer, men har blitt stående på golvet på 
lageret. 
Giften må avhendes på en lovlig måte. Den er satt på 
øverste hylle på lageret. TEBAa har vært i kontakt 
med Miljødirektoratet. 
Vedtak: 
TEBAa følger opp saken med VT og EN. 
 

  

 
Møtet ble avsluttet kl. 1855. 

 
Tom-Erik Bakkely Aasheim      Karsten Lien 
Styreleder DNT Ringerike      Sekretær DNT Ringerike 
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