
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike  

Tid:  17.01.2022 kl. 1730 

Sted:  Teams 

Til stede: Tom-Erik Bakkely Aasheim (TEBAa), Arne Aursland (AA), Miriam Hagge (MH),  
Julie Ulven (JU), Turid Bjørnum (TB), Vibeke Tjøm (VT), Ellen Næsje (EN). 
 
Ikke til stede: Karsten Lien (KL) og Erik Brenden (EB) 
 
Dagny Sjursdotter (DS) var tilstede under punkt 4/22 som ble flyttet først på 
sakslista, etter godkjenning av innkalling. Hun forlot etter det styremøte.  

Saker Behandling Ansvar 

Sak 1/22: Godkjenning av innkalling 
MH meldte inn saken om turskøyter som hun hadde fått 
inntrykk av at skulle på sakslista på dette styremøte.  
TEBAa hadde tatt det bort fordi det var nok saker. Det ble 
enighet om å ta dette under eventuelt hvis tid.  
TEBAa: Det samme gjelder SharePoint som også ble utsatt 
til dette møtet, men ikke fikk plass i sakslista likevel.  
 
VT forslo at siden Dagny var invitert så burde vi endre på 
sakslista slik at 4/22 Kom deg ut-dagen høst 2022 ble 
presentert først. Dette var det enighet om.  
 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 4/22: Kom deg ut-dagen 2022 
Dagny Sjursdotter startet med å si at hun hadde deltatt på 
Kom deg ut-dagen i høst på Sundvollstranda og mente det 
var det fineste arrangementet noensinne, men lurte på 
hvor det ble av folk. Hun hadde derfor tenkt at vi i DNT 
Ringerike må gjøre noe annerledes. 
Forslag som følger: 
- Gå fra Oppenåsen til Midttjernhuken 
- Ha med NRK 
- Kirkens Bymisjon stiller med kaffe og kaker (gratis) 
- Kokkelinjen stiller med lapskaus (kuvert kr 80,-) 
- Media-linjen ved Ringerike VGS skal ta bilder og lage en 
animasjonsfilm (kostnad: usikkert) 

Orientering Styret 



- Askeladden stiller med buss kr 5000,- for en hel dag 
- Alle skal være med og da trenger man transport fra 
Idrettsplassen og opp (ATV, hest og kjerre, hunder?) 
- Viken Skog ønsker å være med, men usikker på deres 
rolle  
- Med en slik dag er det mye arbeid og det MÅ nedsettes 
en komite  
TEBAa: Initiativet er godt, men må det være 
Midttjernhuken? Erfaring fra tidligere er at infrastruktur er 
viktig når man skal rigge for et så stort arrangement. Det 
er heller ikke ønskelig med ATV. Det er også kostbart og vi 
må forsøke å få støtte. 
EN: Til Kom deg ut-dagen (KDU) søker vi midler hos DNT 
og har ikke lov til å ha andre sponsorer enn de DNT har. 
Usikker på støtte uten profilering av den som støtter? DNT 
Ringerike har pleid å få cirka kr 15 000,- til KDU, men kan 
få mer hvis vi har et større arrangement som trekker flere. 
Men vi må si noe om deltakerantallet i søknaden og må ha 
mange deltakere for betydelige beløp. 
JU: Må det være Midttjernhuken?  
DS: Det var stedet Dagny så for seg, men ingen av de hun 
hadde kontaktet var avhengig av Midttjernhuken som 
destinasjon.  
 
Dette må opp på neste styremøte for vedtak. 
TEBAa foreslår at Dagny setter opp alternative og lettere 
tilgjengelige lokasjoner for arrangementet. Dagny kan 
fortsette arbeidet.  
 
Sak 2/22: Referat fra styremøte 15.12.2021  
AA: Sak 129/21. Det er referert flere ganger tidligere at 
han går ut av styret i juni. Dette trenger derfor ikke stå i 
nok et referat.  
  
Vedtak:  
Referatet ble godkjent.   
KL/TEBAa oppdaterer og sender til VT for distribusjon.  
 

Godkjenning Styret 

Sak 3/22: Referat fra ekstraordinært årsmøte 02.12.2021 
Referatet er blitt jobbet med siden forrige styremøte av KL 
og EN. De er enige om at dette er et godt referat, og EN 
har vært i kontakt med Axel Holt og Marit Stubbraaten 
som skal signere. De også synes dette er godt referert og 
vil signere det referatet som foreligger.   
 
AA mener at hans side ikke er kommet frem. Han ønsker 
sin tale/erklæring bredere referert. 

Godkjenning Styret 



EN: Hun og KL har valgt å referere kort siden denne 
erklæringen ble forskjellig oppfattet av mange.   
JU: Begge parter sier at det ikke er kommet klart nok frem. 
Kan man legge ved erklæringen som et vedlegg til 
referatet og skrive at her er det uenighet om referatet? 
Men vi må få det signert.  
TEBAa: Problemet vårt er at referatet ikke blir signert hvis 
vi referer mer fra erklæringen enn det vi har gjort.  
Avstemning om vi skal gå for vedlagte referat: Ingen 
stemte for. 
 
Vedtak: 
EN og KL ser på saken på nytt. 
 
Sak 5/22: Lerbergsetra 
TEBAa redegjorde. Det var vedlagt fyldige saksdokumenter 
i forkant, med forslag til leieavtale, budsjett, kartutsnitt 
etc.  
VT: Vi har hatt problemer med feietilsyn på flere koier i 
det siste. Er dette på stell på Lerbergsetra? Det må byttes 
ut søyler/ev. vinduer på koia, og det er viktig å være klar 
over at når mye gjøres på dugnad så kan vi få problemer 
ved evt. forsikringsoppgjør. Ref. Buvasskoia der 
forsikringssummen ble halvert da taket blåse av under 
stormen i november. Kan Hundsem Invest lage et brev 
som bekrefter gavemidlene? 
TEBAa: I pipa er det kun en luke som må mures igjen. Vi 
mener at det var feietilsyn der i sommer ifølge utleier. 
EN: Følger opp et tilsagnsbrev med Hundsem Invest AS 
som kan legges ved utbetaling av støtten. 
TEBAa: Det burde spørres lokalt på Ask først, men bredt ut 
hvis vi ikke får napp lokalt.  
EN: Siden vi har fått gavemidler som i utgangspunktet gis 
til barn og unge, og vi har sagt at vi ønsker at Lerbergsetra 
skal ha en barnevennlig profil, bør det være barnefamilier 
vi søker etter, i hvert fall de første årene når leien er 
vederlagsfri. God erfaring med 2-3 familier som 
samarbeider, det skaper samhold. Besteforeldre med 
barnebarn er også en god ide. 
 
Vedtak  
Vi går for langtidsleie av Lerbergsetra i 25 år. Leiesummen 
første året er på kr 20 000,- og justeres årlig etter 
konsumprisindeksen. Overtakelse er satt til 1. februar 
2022. 
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Sak 6/22: Justering av vedtekter 
TEBAa orienterte og forslag til nye vedtekter er også 
vedlagt innkallingen. 
TEBAa: Ble ikke dette vedtatt på årsmøte i juni? 
MH: Godkjenningen ble annullert, men burde ikke det 
likevel godkjennes siden det fikk flertall på årsmøte. Er det 
da viktig hva styret mener? 
JU: Budsjettarbeidet bør starte og burde egentlig vedtas 
på første styremøte i januar, dernest ligge som en 
orientering til årsmøte. Man kan også revidere budsjett 
etter årsmøte hvis det kommer kommentarer.  
AA: Støtter Julie. Styret har fullmakt til å etablere et 
budsjett. Det bør legges frem for offisiell godkjenning i 
mars. Dette bør vedtektsfestes.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møtes slik at KL kan være med på 
diskusjonen, siden det er hans forslag. 

Godkjenning  Styret 

Sak 7/22: Æresmedlemskomité 
TEBAa: Det er blitt avholdt ett møte i komitéen etter at 
TEBAa tok over som styreleder. Dette skyldtes et forslag til 
nytt æresmedlem innsendt av et medlem. Alf Elling 
Omholt ble utnevnt til æresmedlem i 2020. Så mange 
frivillige har ikke DNT Ringerike at man kan velge 
æresmedlemmer hvert år, og forslaget fra komitéen er å 
vente til neste år med evt. utnevnelse av nytt 
æresmedlem. 
 
Vedtak 
Vurdere om det skal innstilles nytt æresmedlem til neste 
år. Axel Holt og Erik Monserud er valgt som medlemmer 
av komitéen ett år til. 
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Sak 8/22: Regnskap vs. budsjett pr. 30. november 
Det er et godt regnskap med et godt resultat, cirka samme 
som i fjor.  Mye av overskuddet er midler (ca. kr 150 000,-) 
som er kommet inn fra tidligere prosjekt som Vassfarstien, 
der kostnadene er ført tidligere år.  
Det er også kommet inn midler på tampen av året til 
dugnadsgrupper, hyttefondet og innholdsproduksjon 
nettsider (ca. kr 150 000,-).  
 
AA: I fjor ble vårt regnskapsprinsipp endret grunnet store 
differanser mellom VisBook og regnskapet. Hvordan ser 
dette ut i år? Ønsker å kunne sammenligne med budsjett 
nå og ila. året, da ser vi om budsjettprosessen har vært 
god og kan lære av den.  

Orientering Daglig leder 



VT: I år stemmer det bra med VisBook/regnskap.  
Gir beskjed til Hetor om at vi ønsker en oversikt som 
sammenstiller budsjett/regnskap.   
 
Sak 9/22 Daglig leders punkt 

• Buvasskoia 
Skadeoppgjøret er halvert grunnet at arbeidet er 
gjort på dugnad og ikke er forskriftsmessig. Skal 
klage inn det og får hjelp av Kjetil Sudgarden. 

• Vikerkoia/Storekrakkoia 
Fortsatt utfordringer med utførende. De reiser ikke 
opp etter avtale og begge hytter står fortsatt 
stengt. 

• Fønhuskoia 
Olaf Søbekksæter ønsker avløsning som koiesjef. 

• Nye verneforslag i Vassfaret. Dette er i vårt 
område og dette må ses nærmere på.  

• Smittevern aktivitet: Fortsatt krav om 
forhåndspåmelding.  
EN: Forslag om at vi går for forhåndspåmelding i 
hele 2022, da er det lett å kommunisere i 
Skauleisposten. Turledergruppa inkl. seniorgruppa 
er positive til det. Så gjør vi heller unntak på større 
arrangementer.  

• Smittevern hytter: Krav om at hele hytta leies ut, 
og det har vi alt.  
 

Orientering Daglig leder 

Sak 10/22 Skauleisposten 
Skauleisposten (SP) blir forhåpentligvis på 36 sider, det er 
12 færre enn i fjor. Dette er mest fordi vi har kortet ned 
presentasjonen av turprogrammet. Artikler blir ca. det 
samme som tidligere, Axel Holt og Per Stubbraaten har 
vært flinke til å skrive.   
Det er kommet inn en god del bilder. 
Det jobbes med forsidebilde og man vurderer å bruke noe 
som gjenspeiler Frivillighetens år. Forlag om at det er på 
tide å ha barn på forsiden er også kommet, evt. et bilde av 
Lerbergsetra.  
Seniorgruppa ønsker bred presentasjon av turprogrammet 
fordi mange ikke er digitale. TEBAa har et forslag om 
turkoder og skal presentere dette som et forslag på 
kafetreffet til seniorene i morgen/tirsdag.  
Nytt møte i SP onsdag.  
Til neste år må arbeidet med SP starte tidligere. Slik at vi 
har det klart i romjula/rundt nyttår.  
 

Orientering  Styreleder 



Sak 11/22: Lokaler 
VT orienterte om at veggen til møterommet alt var nede 
og at gulv skulle skiftes. Hun har også bedt om boning av 
alle gulvene. Vi gikk for møterom pluss fire cellekontorer.  
TEBAa: Hva ble pris og hva ble tidsrom for kontrakt? Bør 
man gå for 2 år hvis huseier godtar det?  
 
Vedtak: 
VT sjekker hva huseier ønsker. Kan vi få to år, så er det vel 
lurt å ta det, så kan vi heller ha opsjon om forlengelse.  
EN og VT utarbeider et budsjett for enkel oppussing som 
legges frem for godkjenning til styret.  
 

Orientering Daglig leder 

Sak 12/22: Kompensasjonsordning for frivillig arbeid 
TEBAa orienterte. 
MH hadde muntlig avtale om å bli lønnet for kanokurs hun 
holdt i 2021, som var en del av prosjektet «kanotilhenger 
til Barnas turlag/DNT Ung» støttet av Sparebankstiftelsen 
og Hundsem Invest AS.  
TEBAa sier at han også får betalt for design av 
Skauleisposten. Han mener DNT skal skille på frivillig 
arbeid og arbeid der det kreves spesielle kvalifikasjoner 
eller dyrt utstyr, og den som engasjeres (frivillig i DNT 
Ringerike eller ikke) bør få betalt.  
EN: Gjelder også instruktører på nærturlederkurs som skal 
settes opp i 2022. I Drammen betaler de kr 1 200,- til 
instruktør og bruker da av turlederstaben sin.  
TEBAa: Krever nærturlederkurs spesielt kurs eller 
kompetanse? 
EN: Nei, kun at man følger kursmalen som ligger i DNT 
Foreningsnett.  Å betale for et slikt kurs er muligens i 
gråsonen siden det ikke krever kompetanse, men her også 
bør det fattes et vedtak. Det er kanskje lurt å gjøre det 
samme som våre naboforeninger. 
VT: Vi har pleid å leie inn instruktør fra Oslo for å sikre at 
kursholderne er oppdaterte på gjeldende reglement og 
har erfaring fra å holde kurs. 
EN: Det er anbefalt fra DNT å bruke egne lokale turledere, 
men begge deler er selvsagt ok. 
MH: Kanskje man bør ha en overlapp slik at man etter 
hvert kan trene egne til å holde slike kurs. Kan jo hende 
noen av våre frivillige har lyst til å holde slike kurs og tjene 
noen kroner. Det er jo en klar fordel å ha egne 
instruktører (ref. kajakk/kano hvor vi gjør det i dag) i 
stedet for å leie inn fra DNT OO.  
JU: Man bør legge seg på å bruke frivillig innsats så langt 
det er mulig. Men støtter betaling der det er naturlig.  

Orientering Daglig leder 



TEBA: Viktig at det er avtalefestet hva leveransen er og 
avtalt sum. Viktig også å huske på dette med at man bare 
kan tjene inntil kr 10 000,- skattefritt.  
MH: Se på hva kajakk-klubben gjør. Her bør det være like 
retningslinjer for DNT Ringerikes undergrupper.  
 
Vedtak: 
MH får betalt kr 10 000,- for kanokurs. 
Vi forsøker å lage felles retningslinjer. TEBAa lager utkast.  
Vi lager en mal som kan brukes når vi engasjerer frivillige 
til betalt arbeid. Bør ligge på en lokal server slik at den 
samme kan brukes hver gang (for eksempel SharePoint).  
Ved større beløp skal styret orienteres.  
 
Sak 13/22: Frivillighetens år 
TEBAa: Bør være en rød tråd gjennom det meste av det vi 
gjør i 2022. Vi skal være synlige, kanskje ha stands utenfor 
ByLaben et par ganger i året. Vervekampanjer? 
TEBAa har begynt på et årshjul slik at vi får slike 
happeninger datofestet. Forslag om å flytte årsmøte og 
høstmøte til Bysalen amfi for å gjøre noe annet i 
Frivillighetens år.  
 
VT: Det skal være Vinterforum del 1 med KickOff for 
Frivillighetens år 18. januar. Der bør de som har anledning 
delta.  
 

Orientering Styret 

Sak 14/22: Eventuelt 
• AA: Huske at man skal begynne på årsberetningen 

tidlig. 
• Sak om turskøyter settes opp på neste møte. 

 

  

Sak 15/22: Neste møte 
Mandag 21. februar kl. 1830 hvis digitalt eller 1730 hvis i 
Osloveien 10. 
 

  

 
Møtet ble avsluttet kl. 2130. 
 
 
Tom-Erik Bakkely Aasheim     Ellen Næsje 
Styreleder       Referent 


