
 

 

 

Referat fra ekstraordinært styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  11.02.2021 kl. 1730 

Sted:  DNT Ringerike, Osloveien 10 

Til stede: Per Stubbraaten (PS), Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Turid Bjørnum (TB), 
Odd Tangen (OT), Ole Magnus Grønli (OMG) og Karsten Lien (KL). 

Meldt forfall: Karin Solberg (KS), Stina Borgli (SB) 

Det var bare styret som var innkalt til dette møtet. 
Daglig leder Vibeke Tjøm (VT) var ikke innkalt fordi hun er sykmeldt. 

Saker Ansvar 
Sak 12/21: Godkjenning av dagsorden 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

Styret 

Sak 13/21: Godkjenning av referat fra styremøte 01.02.2021 
Vedtak: 
Referatet fra styremøtet 01.02.2021 ble godkjent. Møteplanen for 2021 tas 
med i referatet. 
KL sender referatet til VT og Ellen Næsje. 
 

Styret 
 
 
 
KL 

Sak 14/21 Vurdering av situasjonen i DNT Ringerike etter ny 
sykemelding fra daglig leder 
PS redegjorde for situasjonen og styret diskuterte denne. 
Foreligger det instrukser for styret og for daglig leder? 
For styret/styreleder har vi en lokal, mens det er en sentral stillingsinstruks 
for daglige ledere. 
 
Vedtak: 
AA har innen mandag 15. februar en oppfølgingssamtale med VT. 
AA gjennomfører en medarbeidersamtale med VT etter at hun er tilbake fra 
sykmeldingen. 
AA har i første omgang en samtale, deretter en medarbeidersamtale med 
Ellen Næsje. 
 
PS tar kontakt med NAV for å avklare om det er nødvendig å sende 
refusjonskrav til NAV for VTs lønn utover 16 kalenderdager, slik at dette 
blir riktig både for VT og DNT Ringerike. 
Hvis Ellen har jobba 100 % i perioden VT har vært sykmeldt, skal hun ha 
100 % lønn. PS gir Hetor beskjed om dette. 
Ellen overtar som daglig leder i 100 % inntil VT er tilbake. 
 
Stillingsinstruksene gås gjennom på det neste styremøtet. 
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Sak 15/21: Lønnsforhandlinger og lønnsnivå i DNT Ringerike 2020. 
Se vedlegg: Oppsummering lønnsforhandlinger 2020, små og mellomstore 
foreninger. 
PS orienterte. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

PS 

Sak 16/21: Økning av stillingsprosenten for Ellen Næsje 
Oppfølging av forslag, sak 6/21. 
Styret ga klart uttrykk for et ønske om å utvide denne med 20 %. 
Vedtak: 
Styret ser at oppgavene i foreningen både er blitt mer omfattende i temaer 
og økende i mengde, og vi ser at de administrative ressursene er blitt for 
knappe. 
Dette ses på i forbindelse med arbeidet med budsjettet. 
 

PS, AA 

Sak 17/21: Rutiner ved arbeidskonflikter (se sak 5/21) 
• Bakgrunnen for konflikten 

Se sak 14/21. 
• DNTs håndtering av arbeidskonflikter 

PS har vært i kontakt med DNT sentralt om dette. 
 

PS, AA 

Sak 18/21: Ny tittel for Ellen Næsje (se sak 6/21) 
Samme vedtak som i denne saken. 

• Vedtak: 
Det bør vurderes tittelen prosjektleder eller prosjektansvarlig. 
Forslaget sendes tilbake til VT. 
VT og Ellen Næsje må jobbe videre med dette. 

 

PS 

Sak 19/21: Orientering om Økonomiringen, et DNT-regissert 
regnskapsalternativ. 
AA: Ellen Næsje har vært i kontakt med økonomisjefen i DNT sentralt. Det 
har vært problemer med Visbook, bookingsystemet vårt. Dette 
kommuniserer ikke med økonomisystemet. 
Vi trenger derfor bistand fra Hetor for å få satt opp dette, med riktig føring 
av inntekter. 
AA har også vært i kontakt med samme person i DNT sentralt. 
Økonomiringen i Stavanger eies av de turistforeningene som er kunder. 
Vi kan bli deleier i samvirkeforetaket. 
PS har orientert Hetor om dette. 
 
Vedtak: 
Vi ber om å få en uforpliktende demonstrasjon, sammen med VT og Ellen. 
 

AA 

Sak 20/21: Vassfarstien 
Vi har fått én underskrift til, mens en har sagt nei. 
AA har purra Viken fylkeskommune. 
KL har igjen spurt Lars Elsrud om Flå Østre Grunneierlag (FØG). 
 

AA 

Sak 21/21: Forslag om vedtektsendring 
KL la fram et forslag fra PS/KL, samt et forslag fra Erik Lunde. 
Vedtak: 
Vi går inn for to istedenfor fire varamedlemmer. 
I tillegg én representant fra SHKK, jfr. avtalen med SHKK. 

PS 



Sak 22/21: Planlegging fram mot årsmøtet 
Hetor er blitt forsinket med regnskapet. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet fastsettes til torsdag 22.04.2021 kl. 1830. Vi tilrettelegger for 
digitalt årsmøte, hvis dette skulle bli nødvendig. 
Budsjett: Daglig leder tar et initiativ for å få dette på plass. 
Årsmelding: KL ser på dette sammen med daglig leder. Vi fortsetter med en 
kortere versjon som behandles av årsmøtet pluss en fullstendig, slik vi 
gjorde i 2020. 
 

PS 

Sak 23/21: Eventuelt  
PS: Informerte om prosjektmidler fra ut.no. 
Vi har søkt Sparebankstiftelsen om kajakkhenger. 
 

 

Sak 24/21: Neste styremøte 
Mandag 22.02.2021. 
 

 

 

Karsten Lien 
Referent 


