
 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:   28.05.2020 kl. 1730 

Sted:   DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10 

Til stede:  Erik Lunde (EL), Erik Brenden (EB), Turid Bjørnum (TB), Finn Granum (FG),  
Stina Borgli (SB), Karin Solberg (KS), Vibeke Tjøm (VT) og Karsten Lien (KL) 

Forfall: Odd Tangen (OT) 

 

SAKER 
 

Ansvar 

Sak 48/20: Godkjenning av dagsorden. 
Nye punkter ble meldt inn til sak 52. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

 

Sak 49/20: Godkjenning av referat fra styremøte 07.05.2020. 
Vedtak: 
Referatet fra styremøte 07.05.2020 ble godkjent. 
 

 

Sak 50/20: DNT Ringerike. 
• Oppstart fellesturer. 

Kajakklubben begynte sist uke, med hhv. 11 og 8 deltakere. 
Seniorgruppa hadde med 16 på Aurenhaugen. 
Oppenåsen på langs med 15. 
Alle turledere må gjennomføre nettkurs om smittevern. Påmelding til alle 
turer må skje i forkant.  
Alle planlagte turer ut juni blir gjennomført, med unntak av grøtkvelden på 
Friluftshuset og Barnas Turlags tur til Spålsberget. 

 

 

Sak 51/20: Ansatte DNT Ringerike. 
• Ny kontormedarbeider. 

Ellen Kristine Næsje er nå tilsatt. Hun har erfaring fra DNT Oslo og Bærum 
Turlag. 
 

• Justering lønn. 
Lønn til ny medarbeider er avtalt innenfor de rammene som styret satte sist. 
VT forlot møtet under behandlingen av resten av saken. 
EL har gitt VT tilbud om ny lønn, bl.a. basert på lønn for den nye 
medarbeideren.  
Møtet ble midlertidig hevet og EL ga VT et justert tilbud. 
Vedtak: 
Hvis VT sier ja til dette tilbudet, blir dette hennes nye lønn, regnet fra  
1. mai 2020. 

 

 

  



Sak 52/20: Stier. 
• Vassfarstien. 

Ole Arnfinn Opsahl har nå undertegnet avtalen med oss. 
Fjellsameiet skal ha årsmøte i juni, vi antar de vil godkjenne avtalen der. 
Flå Østre Grunneierlag vil få tilsendt den samme versjonen. 
 
VT har fått alt materialet fra Tom-Erik Bakkely Aasheim.  
OT og antakelig Arne Aursland kan bidra med oppfølging av manglende 
avtaler. 
 

• Innspill om endring av stier v/Arne Aursland. 
Vedtak: 
Styret sier ja til hans forslag. Ny skilting gjennomføres der det er behov. 
 

• Merkemøte torsdag 04.06.2020. 
Dette blir for nye stiansvarlige, stikoordinator og VT. 
 

• Opptur 
Vi har fått ja fra alle unntatt én grunneier. Vi har en muntlig avtale med 
vedkommende. 
 

• Borglund – Ellingseterkoia  
Axel Holt har vært i kontakt med grunneierne, og de har godkjent traseen. 

 

 

Sak 53/20: Koier. 
• Dugnad Hovinkoia 01.06.2020. 

Aggregat og vedkløyver er hentet fra Østmarka, vi fikk begge som gave. 
Men de vil ikke bli brukt under dugnaden nå, da det ikke er behov. 
Hvordan bør informere om dugnader? På nettsider, Facebook, Instagram. 
 

• Oppstart koier. 
Ellingseterkoia er gassa på nytt. Den er nå klar. 
Friluftshuset er også klart. 
Vikerkoia blir klar etter dugnad. 
Antakelig er det ok med Hovinkoia også. 
Skal booking være av senger, rom eller hele hytter? 
 
Vedtak:  
Styret ønsker at vi åpner tre koier nå.  
En bør kunne booke rom, men betale for antall senger som er brukt. 
Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre dette. 
Styret ønsker at alle koiene er åpne fra 1. juli. 
 
Vi søker etter koievakt på Fønhuskoia, vedkommende skal sørge for oppsyn 
mot gratis opphold. Vurderes også på Vikerkoia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VT 

Sak 54/2020: Årsmøte DNT Ringerike 18.06.2020. 
• Planlegging og gjennomføring. 

Informasjon om kajakklubben v/ Sascha Bucko. 
Presentere Ellen Næsje for årsmøtet. 
Budsjett: vi legger fram det opprinnelige. 
Ellen foreslås som referent. 
Takker av Hege og Kjersti. 
 

 



• Valg av nytt styre. 
Styret er nå fulltallig. 

 
Sak 55/20: Saker til landsmøte DNT 12.06.2020. 
VT, KL og Ellen Næsje møter. 
 

 

Sak 56/20: Daglig leders punkt. 
• Det er 19 påmeldte til sommermøtet. 
• Padleleden har fått kr 100 000 i støtte fra Viken fylkeskommune. 

 

 

Sak 57/20: Neste møte. 
Torsdag 18.06,2020, umiddelbart etter årsmøtet. 

 

 

Karsten Lien 
Referent 


