
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  10.06.2021 kl. 1730 

Sted:  Osloveien 10, samt via telefon 

Tilstede: Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Turid Bjørnum (TB),  
Karin Solberg (KS), Vibeke Tjøm (VT) og Karsten Lien (KL).  
Odd Tangen (OT) deltok på telefon. 

Meldt forfall: Stina Borgli (SB), Ole Magnus Grønli (OMG) 

 

Saker 
 

Behandling Ansvar 

Sak 82/21: Dagsorden 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 83/21: Referat fra styremøte 25.05.21 
Sak 79/21: Nei, vi skal ikke tilrettelegge med tau og 
bolter. 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 84/21: Daglig leders punkt 
• Bygging av gjerde på Storekrakkoia er godkjent. 

Utedoen er flytta, dette må det søkes om. VT gjør 
dette. 

• Boka «40 trivelige turer» er utsolgt fra forlaget, 
men de vil ikke trykke på nytt. VT har bedt om en 
ny vurdering av dette. 

• Lageret av Vassfarsti-hefter er tomt. Vi har fått 
tekst og bilder om Røggjen fra DNT Drammen og 
Omegn. Vi har ennå ikke fått noen dato fra Tom-
Erik Bakkely Aasheim for ferdigstillelse. Skal vi 
heller bare trykke opp et nytt opplag på 100–150 
eks?  

• Marius N. Eriksen vil gjerne lage en artikkel om 
Vassfarstien i Fjell og Vidde. Vi bør vente med 
dette til vi har avtaler med grunneierne på plass. 

• Kanoer og Barnas Turlag. Kurs på Skjærsjøen og 
Aklangen. 

• Dugnad på Friluftshuset for å tømme dette. Vi 
avventer en dato. Mye bør kunne brukes på 

Orientering VT 



Vassfarkoia. Kan det mellomlagres på 
Hvalsmoen? Vi bør gjøre en vurdering av hva som 
skal tas vare på. Noe kan antakelig selges (bl.a. en 
del senger fra Vikerkoia). 

• Tur til Filefjell med Axel Holt. Turen var «snudd» 
pga. ledige datoer på hyttene. Axel må trekke seg 
som turleder. Turen blir antakelig avlyst. 

• Vi har fått 10 000 kr fra Norsk Tipping,  
100 000 kr fra Hundsem Invest til kanoer og 
henger, samt 60 000 kr fra Viken fylkeskommune 
til Opptur. 

• Bylab. Tronrud + kommunen skal være der. De 
ønsker oss velkommen dit. Vi kan ha utlevering 
av koienøkler, men ikke salg av kart og bøker. 

• Æresmedlem Tore Schulze fyller 75 år i dag, har 
fått blomster. 

• Risikoskjema fra de stiansvarlige, har kun fått fire 
tilbake. Må purres. 

• Ellen Næsje er sykmeldt til 20. juni. 
 
Sak 85/21: Resyme fra Landsmøtet 2021 
AA og VT deltok på møtet og orienterte. 
Det var opptil 170 delegater til stede på det digitale 
landsmøtet. Fokus på vår rolle under pandemien, vi har 
bidratt ytterligere til folkehelsa. 
DNT har mottatt hele 50 mill. kr fra Sparebankstiftelsen. 
Visbook har vært viktig. Mer enn 400 av hyttene er med i 
dette nå. 
Bruken av UT.no har økt med 70 %, hadde 6 mill. 
brukere i 2020. 
Medlemstallet har gått noe ned, bl.a. pga. færre 
utenlandske medlemmer. 
Hva kan vi gjøre i forhold til bærekraftstrategien? 
Sikkerhetsutvalg kjører en egen sikkerhetsundersøkelse. 
Det kom mye skryt av de som jobber med hyttene. Vi i 
DNT Ringerike kan lage litt skryt av koiesjefer og 
stiansvarlige, og legge det ut på nettsidene og Fb. 
Fra 2023 blir det fysiske landsmøter hvert andre år. Det er 
ønskelig å redusere antall delegater. 
Diskusjon om DNT som kredittaktør pga. lån til Oslo og 
Drammen. Det skal ikke være automatikk i dette. 
 

Orientering AA/VT 

  



Sak 86/21: Årsmøte 2021 – dreiebok m.m. 
AA sier litt om smittevern først, samt litt om evakuering 
ved evt. brann. 
 
Først blir det fire orienteringssaker 

• VT: Strategi og handlingsplan 
• AA: Skauleisposten 
• VT: Friluftshuset 
• Ole-Martin Høgfoss: Vassfarkoia 

 
Selve årsmøtet: 

• AA gjennomfører åpning med diverse valg: 
Møteleder KL, referent KS.  
KL overtar og foreslår hvem som skal undertegne 
protokollen, samt tellekorps. 

• AA: Styrets beretning + fullstendig beretning 
• VT: Regnskap og revisors beretning 
• AA: Budsjett 
• KL: Endringer i vedtektene 
• Brit Holt / Erik Lunde: Valg 
• AA/VT: Påskjønnelser 

 
• Foredrag om Krokskogen ved Gudmund Bakke 
• Lysbilder fra Vang ved Anne-Lise Tufte 

 
KL sørger for kopiering av sakspapirene. 
 

Avklare/beslutte Styret 

Sak 87/21: Eventuelt 
• Byggekomiteen for Vassfarkoia.  

Byggesøknaden er godkjent i Flå kommune. 
Informasjon om prosjektet sendes til Hallingdølen, 
Valdres, Ringerikes Blad og NRK Buskerud. 
Byggestart blir seinest 10. august. 
 

• Møte mellom AA, VT og Ellen Næsje 03.06.2021. 
AA orienterte om møtet. 

 

  

Sak 88/21: Neste møte 
Dette avklares muntlig rett etter årsmøtet.  
 
På årsplanen er det neste møtet mandag 30. august. 
 

  

 

Arne Aursland        Karsten Lien 
Fungerende styreleder       Sekretær 


