
 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:   04.03.2020 kl. 1730 

Sted:   DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10 

Til stede:  Erik Lunde (EL), Erik Brenden (EB), Turid Bjørnum (TB), Finn Granum (FG),  
Odd Tangen (OT), Karsten Lien (KL) og Vibeke Tjøm (VT). 
Karin Solberg (KS) og Stina Borgli (SB) kom under sak 26. 

SAKER 
 

Ansvar 

Sak 24/20: Godkjenning av dagsorden. 
Nye ting ble meldt inn til sak 29 og 34. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

 

Sak 25/20: Godkjenning av referat fra styremøte 12.02.2020 
Vedtak: 
Referatet fra styremøte 12.02.2020 ble godkjent. 
 

 

Sak 26/20: DNT Ringerike. 
• Barnas Turlag. 

Eventyrstund arrangert på Kolltjern 03.03.2020. Axel Holt og Bjørn Even 
Gulsvik hadde ansvaret, det var 11 deltakere. Axel har meldt at dette var 
siste gangen han bidrar på arrangementet etter å ha vært med i en årrekke.  
Bør det vurderes en annen ukedag? Turid sjekker med en bekjent om hun 
kan bidra på arrangementet videre. 
 

• Møte kajakklubben 24.02.2020. 
Avtalen ble undertegnet av VT og av Ole Magnus Grønlie fra Steinsletta 
Havkajakklubb (SHKK). SHKK får eget område på hjemmesidene våre. 
Økonomi: Det skal være et møte om økonomi 05.03.2020. SHKK overfører 
sine aktiva til oss. 
SHKKs budsjett: De er avhengige av støtte fra oss og bankinnskuddet for å 
gå i balanse. Vi har ennå ikke fått regnskapet deres for 2019. 
SHKK blir med på Ti på topp – fem turer kommer med på dette i år. 
Vedtak: 
VT gir tilbakemelding til SHKK og ber om at det utarbeides et nytt budsjett. 
Budsjettet må behandles på årsmøtet vårt. 
Årsmøtet bør gi styret vårt en fullmakt til å behandle dette videre. 
Representant til SHKKs styre: Det nye styret vårt utnevner dette etter 
årsmøtet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VT 
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Sak 27/20: Evaluering av Skauleisposten 2020. 
Styret var enige i at det var et veldig bra hefte. Skryt til redaktør Per Stubbraaten. 
Skriftstørrelse kunne kanskje vært noe større? Bilder bør om mulig være større. 
Heftet kostet kr 50 000 i trykking og utsendelse. Setting av selve heftet er ikke med 
i dette beløpet. Annonser ga inntekter på kr 11 500.  

 



Bør det lages et kortere turprogram, som viser til nettsidene. Sted, dato og turledere 
bør nevnes. Evt. beholde det som det er, men gjerne færre og større bilder. 
Vedtak: 
Det gjøres en ny vurdering til høsten av hvordan turprogrammet skal legges ut. 
 
Sak 28/20: Stier. 

• Vassfarstien. 
Det er ikke noe nytt fra Sørbygden sameie. VT purrer. 
Flå Østre Grunneierlag avventer hva Sørbygden gjør. 
KL orienterte om kontakt med Nils Helle. Helle foreslår befaring i mai. 
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Sak 29/20: Koiene våre. 
• Etablering av dugnadsgrupper. 

EL har tatt kontakt med koiesjefene ang. felles dugnadsgruppe for alle 
koiene. Er det ikke behov for dette? 
Hva med HMS, bruk av motorsag, takrydding?. 
Hva med "gulrot" for de som deltar på dugnad? F.eks. middag under 
dugnadene og gratis overnatting. Julemøtet kan være "belønning". 
Det er viktig å annonsere noen åpne dugnader i Skauleisposten/ 
turprogrammet. 
 

• Møte Friluftshuset i Åsa 17.02.2020. 
Dette var et møte for å evaluere avtalen og samarbeidet, med rektor på 
skolen + eiendomsselskapet. Det kom positive tilbakemeldinger. Det er 
ikke noe ønske om å bruke Friluftshuset til noen av skolens aktiviteter. 
Faktura på leie er mottatt, vi fikk redusert leie for det første året. 
 

• Vikerkoia 
Det har vært problemer med manglende lys. Det har vært veldig lav 
spenning på batteriene. Batterivakt vil kutte strømmen ved lav spenning. 
Bygging av uthus og do, vi trenger ikke søke om å bygge dette pga. lite 
areal, men vi må søke pga. avstanden til vassdrag. 

 

 

Sak 30/20: Årsmøte 2020. 
• Gjennomføring av årsmøtet. 

Først orientering kajakklubben v/ Ole Magnus Grønli, 15 minutter.  
Deretter DNT sentralt, 10 minutter.  
Selve årsmøtet gjennomføres slik: 
EL ønsker velkommen. 
KL foreslås som møteleder og Hege Ballari Rindal som referent. 
De enkelte punktene fordeles slik: Årsberetning EL, Byggeregnskap EL, 
Årsregnskap VT, Budsjett KL, Valg KL. 
Valgkomiteen har funnet en mulig kandidat til styreleder, men dette er ikke 
helt avklart enda. 
Kjersti Hovland takkes av som stikoordinator i tillegg til de som går ut av 
styret. 
EL og TB ordner med kake, SB ordner frukt. 
Vi tar med to termoser hver. 
VT og KL sjekker ut hva vi har pleid å gi noe til koiesjefer som gir seg. 
Vedtak: 
Vi utnevner et nytt æresmedlem. Vedkommende får blomst, nål, diplom og 
livsvarig medlemskap. Navnet protokollføres i det første referatet etter 
årsmøtet. 
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Sak 31/20: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 
• Etablering av radarstasjon på Gyrihaugen. 

Forsvarsbygg skal sette opp denne, størrelsen blir 20 m x 20 m. Vi har 
sørget for at DNT Oslo og Omegn også er orientert om dette. Følger opp 
dette, evt. sammen med FNF. 
 

• Møte hengebrua på Veme 27.02.2020. 
Ivar Kristiansen tok kontakt med oss. Det er fra kommunens side ønske om 
å etablere et interimstyre, men velforeningen ønsker ikke at det etableres et  
styre som da får ansvar for brua. DNT Ringerike er forespurt om å sitte i 
dette styret, men vi finner det heller ikke riktig å inneha en posisjon i dette 
styret. 
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Sak 32/20: Arrangementer framover. 
• Vinterfestival 07.03.2020. 

Arrangeres på Sundvollstranda. Vi stiller med Sascha Bucko, kona hans, 
samt Ole Magnus Grønli. 
 

• Vårslepp 18.04.2020. 
Lise K. Gravermoen har tatt kontakt, men invitasjon er ikke mottatt enda 
som lovet. 
EL og OT er ledige om det blir aktuelt at vi stiller i år. 

 

 

Sak 33/20: Daglig leders punkt. 
• Førstehjelpskurs 26.03.2020 kl. 1800 her i Osloveien 10. 
• Sport 1 på Hvervenkastet har koienøkler nå – Nordli har også inntil de 

stenger for flytting av lokaler. 
• Vi har kjøpt inn noe utstyr for Frifond-midler, bl.a. bålpanne, turledersekker 

med førstehjelpsutstyr. Det er også aktuelt å kjøpe utstyr til SHKK og 
turskøyteutstyr for utleie. 

• Flere ønsker å engasjere seg i DNT ung nå. 
• Hege Ballari Rindal har sagt opp stillingen sin, med virkning fra 

01.06.2020. Vi starter umiddelbart en prosess med nytilsetting. Sist lyste vi 
ut en stilling i 40–50 %. 
Vedtak: 
Vi lyser ut en stilling i 60 %. Søknadsfristen settes til 31.03.2020.  
Annonserer i Ringerikes Blad, på hjemmesidene og på Facebook. 
OFT og EL kan bistå VT med intervjuer mm. 

• Hege Ballari Rindal er styreleder i FNF Buskerud og ønsker å trekke seg fra 
vervet. Vervet er dermed ledig for andre i styret vårt, men ingen i styret  
ønsket å påta seg dette. 

• Kandidater til landsstyret. Kongsberg har ingen, Drammen tar det opp på 
styremøte. 
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Sak 34/20: Eventuelt. 
OT: Den ene hytta på svensk side var full under Sylanturen. Vi overnatter derfor to 
netter på Storerikvollen. Informasjon er lagt ut på nettsida. 
 

 

Sak 35/20: Neste møte. 
Onsdag 01.04.2020 kl. 1730. 

 

 



Erik Lunde takket for seg som fungerende styreleder, og han takket for all støtte. Gleder seg til 
arbeidet med Vikerkoia og diverse prosjekter. Han fikk applaus fra styret for innsatsen. 

 

Karsten Lien 
Sekretær 


