
 

 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  26.04.2021 kl. 1730 

Sted:  Teams 

Tilstede: Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Turid Bjørnum (TB), Odd Tangen (OT), Ole 
Magnus Grønli (OMG), Vibeke Tjøm (VT) og Karin Solberg (KS), 

Meldt forfall: Karsten Lien (KL), Stina Borgli (SB), 

 

Saker 
 

Ansvar 

Sak 49/21: Godkjenning av dagsorden 
Det ble meldt inn to saker under eventuelt. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

Styret 

Sak 50/21: Godkjenning av referat fra styremøte 22.03.21 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent, med ønske om tilføying av en setning i sak 48/21: 
Svein Roger Thorsrud har trukket seg som ass.koiesjef på Friluftshuset. 
 

Styret 

Sak 51/21: Daglig leders punkt 
• DNT Landsmøte er 04.06.2021. Påmeldingsfristen er 18.05.2021 og 

gjøres av hver enkelt på nett. Styreleder og Vibeke representerer 
DNT Ringerike, og gjerne andre fra styret/adm også. 

• Nye smittevernregler. 20 deltagere lovlig på tur så lenge man følger 
smittevernreglene. 

• Redusert hyttepris for ukedagene med 40 % legges inn for mai, juni 
og juli i 2021. Fortsetter å leie ut hele hytta. 

• Telefon og abonnement til Ellen Næsje blir overført til DNT 
Ringerike. 

• Post har ikke blitt hentet i postboksen til DNT Ringerike under 
daglig leders sykmelding. Dette har ført til at postboksen ble sperret 
og det er blitt mange inkassovarsler og purringer siden regninger 
har forfalt. 
Vedtak: Det må ses nærmere på rutiner som sørger for at foreningen 
driftes videre om administrasjonen er borte. Oppretting av 
fellesområder for dokumenter følges opp videre.  
Abonnement for Ringerikes Blad tegnes for DNT Ringerike. 
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EN 
 
VT 
 
 
 
 
 
VT 
 
VT 
 



 
 

Sak 52/21: Årsmøte 2021 – program og ansvarlige 
Forslag til program er satt opp. Planlegger at årsmøtet kan gjennomføres på 
tradisjonelt vis. De forskjellige oppgavene fordelt, og det blir ingen 
servering. Takke de som har sluttet i sine tillitsverv gjennom den siste 
tiden. 
Gudmund Bakkes forespørres om å holde foredrag om Krokskogen og 
Anne-Lise Tufte forespørres om hun kan vise lysbilder fra turen til Vang i 
fjor. 
 

AA/KL 
 
 
 
 
KL 

Sak 53/21: Strategi og handlingsplan 
• Arne, Karsten og Vibeke har jobbet med strategi og handlingsplan. 

Oppfordring om å komme med innspill. 
• Handlingsplanen brukes som mål for å evaluere hva som er gjort. 
• Prøve å spisse og prioritere noen av alle målene. 

VT 

Sak 54/21: Styreinstruks 
Forslag til styreinstruks er utarbeidet. Pkt 7D er veldig detaljert og ønskelig 
med en kortere versjon. Sjekke at det ikke står det samme i styreinstruksen 
som i vedtektene. Innspill ønskes før neste styremøte – helst innen 18. mai. 
 

AA 

Sak 55/21: Budsjett 2021 
Budsjettet for 2021 viser et driftsresultat på kr 83 600. 
Det er lagt opp til stor aktivitet med alle de nye prosjektene som er kjørt i 
gang. Vibeke påpekte at tallene i budsjettet hviler mye på prosjekter som 
krever stor kapasitet i administrasjonen, og at vi er helt avhengig av 
frivillige for å oppnå en god gjennomføring av alle de ulike prosjektene. 
Aktivitetene må følges opp og avvik rapporteres underveis.  
Vedtak: Budsjettet er vedtatt og oversendes revisor. 
 

EB/AA/VT 

Sak 56/21: Vassfarkoia – statusrapport 
Det har vært kontraktsmøte med Tinde Hytter og kontrakten ble signert 26. 
april. Tredjepartsmøte er gjennomført.  
Oppstart av byggeprosessen er 08.08.21. Hytta skal være klar for 
overlevering 14.02.2022.  
 
Uthus med bod og do skal settes opp, og vi har mottatt tilbud fra Tinde 
hytter på kr 178 000 for dette bygget. Det har blitt innhentet tilbud fra lokal 
snekker som kan sette det opp for kr 100 000, og etter forhandlinger med 
Tryg får vi dekket også disse kostnadene over forsikringsoppgjøret.   
 

EB 

Sak 57/21: Oppfølging Storekrak-hendelse 
Det har ikke skjedd noe mer i saken annet enn en lite hyggelig 
telefonsamtale med ene av de involverte. 
Viktig å ta slike saker før det går for lang tid. Evt ta kontakt med Joker ang 
snøskutertransport til hytta som ligger i verneområde. 
 

VT 

Sak 58/21: Skauleisposten – hva nå Styret 
 



Tid for å evaluere Skauleispostens framtid og form. Vurdere digital 
utforming, og i hvilke media vi treffer våre medlemmer best. 
Ole Magnus og Vibeke ser på en kommunikasjonsstrategi til neste 
styremøte. 
Annonsering etter nye krefter til Skauleisposten har kun gitt en henvendelse 
fra en som kan levere bilder og litt tekst.  Det ble også diskutert litt om 
mulig kompensasjon for dette arbeidet som krever mye innsats i sin 
nåværende form. 
 

 
 
OMG/VT 

Sak 59/21: Vassfarstien – oppdatering av heftet 
Det er kun 10-12 hefter igjen så flere trengs å trykkes opp. Det er behov for 
noen oppdateringer og ønske fra DNT Drammen om å få med Røggjen.   
Vedtak: 

• Gjøre endringen med tillegget av Røggjen nå, og trykke opp et 
begrenset opplag.  

• Ny utgave når nye Vassfarkoia er klar for bruk.  
• DNT Drammen bidrar litt økonomisk, f.eks sin andel av totalt antall 

hytter på Vassfarstien. 
 

Styret 

Sak 60/21: Bylab 
DNT Ringerike er invitert til å delta her og det gir oss mulighet for å vise 
oss fram. Vi trenger ingen kontorplass, men kan muligens få selge noen 
effekter. 

VT 

Sak 61/21: Oppsummering digitalt koiesjefmøte 
Koiesjefmøte ble gjennomført digitalt 22.04.2021 på Teams. Følgende 
punkter ble tatt opp: 

• Beskrive turforslag rundt koiene på UT.no. Håper på innspill fra 
koiesjefene, men de som ikke ønsker å gjøre dette gir beskjed. 
Mange turforslag finnes allerede. EN og KL ansvarlige. 

• Etablering av dugnadsgruppe for vedproduksjon. Det blir for langt å 
transportere ved fra Hønefoss til mange av koiene, og flere av har 
mulighet for å ta ut ved på tomta. Men etablering av en  
ambulerende vedgruppe som kan reise rundt og bidra på de ulike 
koiene er ønskelig.  
Viktig med opplæring i bruk av motorsag ol. Sjekker ang kurs i 
dette, og om vi kan benytte tildelte dugnadsmidler på dette. 

• Se på etablering av dugnadsgrupper generelt for vedlikehold, 
vasking etc.på koiene. 

• Jmf. tidligere styrevedtak skal det være bålpanne på alle hyttene, og 
dette anses som et viktig sikkerhetstiltak. 

 

VT 

Sak 62/21: Signatur og prokura 
Vedtektsendring om at styreleder og daglig leder signerer sammen. 
Daglig leder får prokura. 
 

VT/AA 

Sak 63/21: Eventuelt 
• Kajakklubben ønsker å utvide eksisterende brygge ved 

Sundvollstranda. Denne skal ha universell utforming, og det skal 
undersøkes hvor man kan søke midler til dette. Hole kommune er 

 



grunneier, og det må undersøkes om tiltaket kan godkjennes i 
forhold til verneplan for Steinsfjorden. 

• Det er etterspurt tilbud om barnepadling, og det er ønske om å kjøpe 
inn tre barnekajakker for kr 25 000.  
Dette tilbudet kobles mot Barnas turlag.  
Vedtak: DNT Ringerike forskutterer kr 25 000 til dette. Ellen skal 
skrive søknad om midler. 

• Kajakklubben overførte kr 40 000 når vi inngikk samarbeide og de 
ble en del av DNT Ringerike. Ole Magnus og Vibeke ser nærmere 
på dette, og blir enige om en løsning. 
 

Sak 64/21: Neste møte 
Tirsdag 25.05.2021 kl 17.30. 

 

 

 

Karin Solberg 
Referent 

 

 

 

 


