
 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 

 

Tid:17.01.2018 kl. 1830. 

Sted: DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10. 

Tilstede: Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Erik Lunde, 
Karin Solberg, Daniel Holm og Finn Granum. 

Fravær: Odd Tangen, Stina Borgli og Ive Langesæter 

Saker: 

SAK 5/18: Årsmøte 2018.  

•  Valg. 

Torun Mathiesen (valgkomiteen) var tilstede under dette punktet for å høre med det sittende 
styre om hvem som eventuelt stiller som kandidater til neste valg. Samtlige styre-og 
varamedlemmer stiller til gjenvalg. Siden Torun går av i valgkomiteen ba hun styret om å 
finne kandidater til valgkomiteen. 

Sak 1/18: Godkjenning av dagsorden. 

Tom-Erik trenger innspill til veivalgsdokumentet. Finn vil kommentere DNT forum: Miljø og 
bærekraft. Finn viser til Sommerturlederkurs, noen aktuelle? 

SAK 2/18: Godkjenning av referat fra styremøte 4.12.2017:  

Karin ønsket å få referatført at hun uttrykte bekymring for økonomien, og at vi har mange 
prosjekter pågående i 2018 og bør konsentrere oss om disse før vi starter nye. 

SAK 3/18: DNT Ringerike. 

• Barnas Turlag: Skøyteturen ble holdt på Jevnakers bane med god deltagelse. 
• 125-års jubileet: Ansvarlig for arrangementet på Ringkollen 3. mai er Per Stubbraaten, 

Marit Stubbraaten og Karsten Lien. Det ble nedsatt en komite for jubileumsfesten på 
Gjesvold 5. mai, bestående av Vibeke, Erik L. og Karin. Karsten sier det er kommet 
inn mye stoff og bilder til jubileumsheftet og jobber med å skaffe sponsorer. Når det 
gjelder turen på Vassfarstien, så er 11 påmeldt på hele turen. 

• Merking av OPPTUR-traseen. Vi kommer til å søke om midler for å merke traseen 
permanent.  Per Stubbraaten og Finn kan gjøre jobben. 

Sak 4/18: Budsjettforslag 2018.  



Med bygging av to koier vil vi ha behov for et byggelån på ca. 4 mill. kr. Vi vil søke om støtte 
fra Tippemidler, Olav Thon Stiftelsen, Sparebankstiftelsen Ringerike og Sparebankstiftelsen 
DNB. Egenandel av kostnadene på begge byggeprosjektene til sammen er ifølge budsjettet 
1,4 mill.kr. 

Sak 5/18: Årsmøte 2018. 

• Forslag til årsmelding. Vibeke sender ut denne også i Word, svarfrist 24.1. 

SAK 6/18: Koiene våre. 

• Vikerkoia. Det ligger an til montering i juni måned. Koia vil bli tilgjengelig med 
rullestol. 

• Hovinkoia. Laftinga i gang, ferdigstilles i mars måned. Vi kan få et maleri av Harald 
Vibe, gave fra en hyttenabo som er etterkommer av maleren. 

• Friluftshuset i Åsa. Klargjøring i gang med vasking og maling. Kjetil Sudgarden er i 
gang med snekring av rom for toalett og vask. Assisterende koiesjef er Svein Roger 
Thorsrud. 

• Tjuenborgkoia trenger overskap og benk. Sjekkes først om noe som ble kjøpt til 
Storekrakkoia kan passe. Ny ass. koiesjef er Ivar Jørgensen. 

SAK 7/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

Julemøtet på Ringkollstua var også i år vellykket. 

SAK 8/18: Arrangementer framover. 

• Tidenes Turfest 19.1. Vi blir 25 deltagere, mange tar buss. 
• Kom deg ut-dagen 21.1. I år blir det på Ringkollen i samarbeid med Skiforeningen. 

SAK 9/18: Daglig leders punkt.  

• Vi deltar på Vinterfestival på Steinsfjorden 17.2.  
• Stimøte bli 13.2 på Folkehøyskolen 
• Koiesjefmøte blir 19.2. Innkalling kommer. 
• Sommermøte blir på Hovinkoia blir onsdag 13.6. 
• Julemøte blir på Ringkollstua torsdag 6.12. 

Sak 10/18: Eventuelt. 

• Strategi for 2018-20 skal utarbeides og dette skal tas opp på neste styremøte.  Daniel 
sammenfatter dette, og sender ut et forslag til styret. 

• DNT forum på Landsmøtet: Miljø og bærekraft. Aktuelle saker for oss: 1. Kortreist 
ved til fyring, 2. Bytte ut gamle vedovner med rentbrennende ovner, 3. benytte 
solceller med LED-lys for belysning, 4. arrangere byttedager for turutstyr. 

• DNT Oslo arrangerer Sommerturlederkurs i august. Har vi noen kandidater? 

Sak 11/18: Neste møte. 



Det blir 21.2 kl 1830. 

Vibeke leste ikke dikt, men ga oss gullkorn fra Helge Ingstad og Mikkjel Fønhus. Daniel 
hadde quiz og Finn bidro med limerick. 

I min visdom bidrar jeg med dikt neste gang, mens Karin får ansvar for quiz. Videre foreslår 
jeg at limerick strykes av programmet. 

 

Vikarierende sekretær Finn Granum 

 
 

 

 

Kopi: Koiesjefer, Barnas Turlag, Skauleisposten, Seniorgruppa, Turgruppa, Koiekontakt, Sti-
ansvarlig, Web-ansvarlig, DNTung. 

 


