
 

 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  22.03.2021 kl. 1730 

Sted:  Teams 

Til stede: Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Karin Solberg (KS), Turid Bjørnum (TB), 
Stina Borgli (SB), Odd Tangen (OT), Ole Magnus Grønli (OMG),  
Ellen K. Næsje (EKN) og Karsten Lien (KL) 

Daglig leder Vibeke Tjøm (VT) var sykmeldt. 
Fungerende daglig leder Ellen K. Næsje (EKN) var til stede. 

Saker 
 

Ansvar 

Sak 35/21: Godkjenning av dagsorden 
Det ble meldt inn en ny sak (47/21 Daglig leders punkt) og tre punkter 
under eventuelt. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

Styret 

Sak 36/21: Godkjenning av referat fra styremøte 22.02.2021 
Sak 28: Under det tredje kulepunktet ble det gjort følgende presisering: 
«Vi velger nå å endre bokføringen av inntektene, fra tidspunktet for 
booking til tidspunktet for bruk av koia. Av den grunnen flytter vi 
periodisering av inntekter på kr 91 270 fra 2020 til 2021.» 
Sak 30: EB ga uttrykk for dette: «Vi bør vurdere dugnadsgrupper for 
enkelte av koiene.» 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent med endringene nevnt over. 
Frister tas inn i referatene, sammen med hvem som har ansvar. 
Dette følges opp sammen med gjennomgangen av referatet på styremøtene. 
 

Styret 

Sak 37/21: Midlertidige endringer i styret 
Etter at Per Stubbraaten trakk seg som styreleder med øyeblikkelig virkning 
fra 22.02.2021, er det nødvendig å velge nye personer inn i en del verv. 
Vedtak: 
Arne Aursland ble valgt som styreleder fram til årsmøtet. 
Erik Brenden ble valgt som nestleder.  
Odd F. Tangen ble valgt som nytt styremedlem. 
AA jobber videre med registrering av ny styresammensetning i 
Brønnøysundregistrene. 
 

AA 

  



Sak 38/21: Status administrasjonen 
AA orienterte. Han har hatt dialogmøte med VT 09.03.2021. De gjorde 
avtale om å få på plass stillingsinstrukser for de to ansatte og en 
styreinstruks. Det jobbes med å få til en workshop i konflikthåndtering.  
AA fikk 16.03.2021 beskjed fra VT om at hun er sykmeldt videre til 
28.03.2021. 
EKN fortsetter som daglig leder i 100 % stilling inntil VT er tilbake. 
EKN har takket ja til 80 % stilling fram til 30.09.2021 fra det tidspunkt VT 
er tilbake fra sykmelding. 
 

AA 

Sak 39/21: Årsmøte 2021 – tidspunkt, program og ansvarlige 
Årsmøtet ble i det siste styremøtet fastsatt til torsdag 22.04.2021. Dette må 
i så fall bli et digitalt møte. 
AA foreslo en utsettelse av årsmøtet, for å få med flere og få til et fysisk 
møte. 
Vedtak: 
Årsmøtet utsettes til tirsdag 15.06.2021. EKN bestiller lokaler i 
Metodistkirka. 
EKN endrer informasjonen om årsmøtet på nettsidene. 
Følgende punkter behandles i tillegg til vanlig dagsorden for årsmøtet: 
Byggeprosjekt Vassfarkoia. Vedtektsendringer. Lysbilder fra Vangturen. 
Vi må legge inn markering av Alf Elling Omholts æresmedlemskap og 
takke av Per Stubbraaten (styreleder, redaktør mm.). 
 

AA/KL 
 
 
 
 
 
EKN 
 
 
AA/KL/EB 

Sak 40/21: Forslag om vedtektsendring, endelig avklaring (jf. sak 
21/21) 
KL gjennomgikk forslaget som var sendt til styret. Det foreslås å redusere 
fra fire til to varamedlemmer. Det foreslås også at kun styremedlemmene 
har stemmerett i styret. 
Vedtak: 
Styret går inn for forslaget som legges fram for årsmøtet. 
 

KL 

Sak 41/21: Budsjett 2021 – status 
EB la fram dette, forslaget har et overskudd på kr 265 000. 
Vedtak: 
Det tas en ny gjennomgang av budsjettet, med bl.a. en avklaring av SHKKs 
del. Nytt forslag behandles av styret pr. e-post. 
 

EB/AA 

Sak 42/21: Vassfarkoia – statusrapport 
EB redegjorde. Byggekomiteen har hatt møte med valgt leverandør Tinde 
(inkl. byggeleder) 15.03.2021. Noen justeringer er gjort, og det lages nye 
tegninger. Hytta produseres etter planen i august. Kontrakten undertegnes 
av styreleder AA. Han blir med på et kontraktsmøte. 
Det blir en tredelt løsning, tre «hytter» under samme tak.  
Vedtak: 
Det mangler 10–11 m2 på «fotavtrykket» som vi kan bygge på – det er 
ønskelig å bygge et uthus inkl. en utedo. Dette vil koste mellom kr 50 000 
og 100 000. I tillegg må vi sette av til uforutsette utgifter og noe ekstra til 
inventar. Byggekomiteen antyder maks kr 300 000. Det betyr at vi må 
bruke av egne midler. Styret går inn for dette. 

EB/KS 



Sak 43/21: Oppfølging Storekrak-hendelse 
EKN redegjorde. All veden er brukt, bl.a. til bålbrenning. Brutt opp låsen. 
Dårlig reinhold. Fått kontakt med de ansvarlige pr. telefon. 
Vedtak: 
EKN følger opp saken videre. De ansvarlige bør betale for seg. 
 

EKN 

Sak 44/21: Skauleisposten – hva nå? 
Per Stubbraaten har trukket seg som redaktør.  
Hvordan skal vi skaffe en ny redaktør, samt en redaksjonskomite?  
Vedtak: 
Vi går ut gjennom nettsider og Facebook, samt nyhetsbrev.  
Vi tar en gjennomgang av dette på det neste styremøtet. 
I tillegg må vi ha en turkomite. Men det kan komme etter vi har løst 
situasjonen rundt Skauleisposten. 
 

Styret 
 
 
 
EKN/KL 
 
AA 

Sak 45/21: Digitale kurstilbud i DNT 
AA redegjorde. Det finnes en rekke tilbud gjennom DNTs foreningsnett: 

• Ambassadørkurs 
• Kurs i etikkvettregler 
• Merkekurs 
• Styrekurs (antakelig tilgjengelig i mai) 

Dette kan være en veldig god hjelp for foreningen vår. Alle utfordres til å 
se på nærmere på dette og benytte tilbudene. 
 

AA 
 
 
 
 
 
 
Styret 

Sak 46/21: Strategi og handlingsplan 
AA redegjorde. 
Vedtak: 
Strategien må oppdateres. Vi kan ta utgangspunkt i og få hjelp til dette vha. 
dokumenter fra DNT sentralt. 
AA følger opp dette. 
 

AA 

Sak 47/21: Daglig leders punkt 
• Har fått kr 60 000 til aktiv dugnad, kr 45 000 til oppdatering av 

UT.no.  
• En Fotograf skal ta bilder av fire av koiene. 
• Hundsem invest as ønsker å støtte oss. Vi får kr 50 000 i halvåret. 
• Rapportert til Viken for Opptur, får videreført midler. 
• DNT Drammen overtar som styremedlem i FNF. 
• Tur med Barnas Turlag til Kolltjern. Rundt 20 deltakere. 
• Smittehåndtering. Våre koier holdes åpne. 
• Møte med Viken om partnerskapsavtalen. 
• To frivillige har ønsket å bidra med DNT Ung – skal ha møte med 

dem. 
• Rapportering på dugnadstimer – er snart i mål. 

 

 

Sak 48/21: Eventuelt 
• TB: Skal vi ta redusert pris for midtuke? 

Bør prøve å fylle opp hyttene. Det vil bli rimeligere for 
enkeltpersoner å leie hele hytta. 

 
 
EKN 
 



Det jobbes med det, men det er avhengig av om EKN får satt av nok 
tid til det. 
 

• EKN: Friluftshuset i Åsa 
Avtalen er sagt opp fra 1. august. 
Koiesjef Erik Stensby sitter til denne datoen. Vi få rydda ut det som 
tilhører oss. Koiesjefen har lister med bidragsytere som kan spørres 
nå. Legge ut noe på nettsidene våre om at vi trenger behov for hjelp 
til å rydde. 
Vi må se på kostnadene og prøve å få noe tilbake. EKN ser på dette. 
Dugnad i begynnelsen av juni. Stenger for booking fra 1. juni. 
 

• EKN: Hvem skal styrereferatene sendes ut til? 
De samme som før: styret, administrasjonen, koiesjefer, ansvarlige 
for Barnas Turlag, Seniorgruppa, koiekontakt, stikoordinator, 
Skauleisposten. 
KL sender oversikter til EKN med kopi til AA. 
 

OMG og SB forlot møtet under denne saken. 

 

Sak 49/21: Neste møte 
Mandag 26.04.2021 kl. 1730. 
 

 

 

Karsten Lien 
Referent 


