
 

 

 

Referat styremøte i DNT Ringerike. 

 

Tid: 4.4.2018 kl. 1830. 

Sted: DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10.   

Tilstede: Vibeke, Tom-Erik, Stina, Karin, Odd, Karsten, Finn, Rudi og Ive 

Meldt forfall: Daniel 

 

Saker: 

SAK   23/18: Godkjenning av dagsorden - OK 

SAK   24/18: Godkjenning av referat fra styremøte 21.02.18.: punkt nr.6 på eventuelt etterspørres; 
Daniel sjekker krav til skap. 

SAK   25/18: DNT Ringerike. 

• Barnas Turlag:  
- Eventyrstund: godt oppmøte, rundt 30 stk. Turen var fin, men den kan være utfordrende for 
de yngste barna. 

-Hundekjøring: vellykket, også i år. Færre barn gjorde at alle fikk mer kjøring med hundene. 
Vipps-betaling fungerte bra. 

• DNT ung: båltaco på Ringkolltoppen ble avlyst pga kun 1 påmeldt. 

• 125-års jubileet: Invitasjoner er sendt ut for festen 05.05. Så langt er det få påmeldte, men 
purringer er sendt ut og vi håper på godt oppmøte. Nytt komitémøte førstkommende mandag. 
Musikk v/Ringerike videregående følges opp og maten er ordnet. 
Jubileumsheftet er nesten klart og komiteen skal ha møte førstkommende mandag for å sy 
sammen innholdet til heftet. Per Stubbråten har samlet inn 60.000,- i annonsemidler til heftet. 

• Vassfarstien: møte 05.04 med en digital gjennomgang av turen. Tekster til koiene brukes fra 
jubileumsheftet. Grunneier tillatelser kommer stadig inn og 25% av tillatelsene har kommet 
inn. Infotavler og infohefter jobbes med. 

• Strategi 2018-20.: flyttes til neste møte 

SAK    26/18: GDPR (personvernforordningen): Vibeke orienterte kort rundt 
sikkerhetsprosedyrene.  

SAK    27/18: Koiene våre. 



• Vassfarkoia: undersøkelser har blitt gjort av politiet og Tom-Erik er i dialog med etaten. 
Inventarliste ordnes mtp forsikring. Oppgjør må avklares; 2 muligheter; forsikringsselskapet 
tar alt av ansvar, eller vi tar kontantoppgjør og ordner ny koie (må avklares innen 5 år). Politi, 
Tom-Erik, Vibeke og koiesjefene skal besiktige branntomta neste uke. Røde kors hytta 
besiktiges samtidig mtp midlertidig overnatting. Det bemerkes av styret at håndteringen av 
brannen ble gjort på en utmerket måte av Vibeke og Tom-Erik. Styret orienteres fortløpende. 

• Vikerkoia m/økonomirapport:  
-bygging fortsetter medio juni. Hedda hytter jobber med koia og starter frakt når veiene 
åpnes.  Styret har vedtatt at ekstra lydisolering kun legges mellom soverom nr. 106, 107 og 
108. Tilbud fra Hedda hytter om gulvbelegg i hhv 3 og 4 rom skal etterspørres. Ettersom 
slitasjen på gulvene på Fønhuskoia er relativt stor etter få års bruk, vil vi velge andre 
løsninger/behandlinger på gulvene på nye Vikerkoia. 

• Hovinkoia m/økonomirapport:  
-gjennomgått med samtlige styremedlemmer (- Daniel). 
-Koia er oppe og Gausdal stav og laft er ferdig med sitt arbeid. Membran og kroker for torv er 
klargjort på taket. Dato for åpningen kommer, men vi venter til etter fellesferien med den 
offisielle åpningen. Sommermøtet gjennomføres der som planlagt. 

• Friluftshuset Åsa: det males fremdeles. To av soverommene er ferdige, sliping av gulv i 
spiserommet er ferdig, toalettrommet er ferdig, på kjøkken gjenstår noe og de siste rommene 
ryddes nå snart og oppussingen kan derfor starte der også. Søknad om bruksendring ble 
etterlyst fra kommunen og prosessen er nå i gang.  

SAK    28/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

• Koiesjefmøte 5.3.18.:  Fine tilbakemeldinger på bruken av koiene, og denne årlige samlingen 
gir en god status på hva som er gjort og hva som trengs å gjøres på koiene. 

• Årsmøte 15.03.18.: Tilbakemelding om at styret må klappes inn/stemmes inn 1 og 1 og ikke 
hele styret samlet. Det har kommet inn gode tilbakemeldinger på foredraget som ble holdt. 
Referat fra årsmøtet er godkjent. 

 

SAK    29/18: Arrangementer framover. 

• Vårslepp Felleskjøpet 21.4.18.: Tom-Erik og Daniel stiller.  

• Landsmøte 7.-10.6.18.: Hege, Vibeke, Tom-Erik, Karsten og Karin deltar. 

SAK    30/18: Daglig leders punkt: 

- Opptur 02.05: Søknad på midler til gjennom føring av OPPTUR samt merking av traseen er 
innvilget. Alle skolene, med unntak av Nes, er påmeldt. Folkehøgskolen er ikke med i år. 

- Eiendomsskatt på Vassfarkoia og Buvasskoia er fritatt etter søknad. 
- Vellykket tur med Villaen (6 brukere) på Ringkollen 20.03.18. Hege starter med søknader på 

midler for disse turene og målet er å arrangere en tur i halvåret. 

SAK    31/18: Eventuelt: 



-dekning av kostnader turledere/maks antall deltakere for at turer skal gjennomføres?: sats for 
dekning av kostnader for turledere er ikke justert siden 2004. Vibeke sende ut informasjon til styret og 
dette tas med som sak til neste møte. 

-Sosiale medier i jubileumsåret: vi har mottatt et tilbud på å sette bort kommunikasjon i sosiale 
medier i jubileumsåret. Tom-Erik oversender info til styret og dette vedtas evt pr mail så snart som 
mulig. 

-Æresmedlemsmerket: vi sitter nå med to ulike alternativer for design og Gullsmed Jørgensen har 
oversendt tilbud for 5 merker, det samme har en gullsmed forretning utenfor distriktet gjort. Tom-Erik 
undersøker produksjonstid, kostnader m.m. Et nytt diplom ordnes også. 

-Byscenen –gavedryss onsdag 11.april kl 18:00: Tom-Erik, Vibeke og Odd stiller. 

SAK    32/18: Neste møte: 14.05.18 kl 18:30 

 


