
 
 
 
 
Referat styremøte i DNT Ringerike  
 
Tid: 22/8-2018 kl. 1830 
 
Sted: Friluftshuset 
 
Tilstede: Vibeke, Karsten, Tom-Erik, Finn Erik, Stina og Erik 
Meldt forfall: Daniel, Karin og Odd.  
 
Sak 43/18: Godkjenning av dagsorden. 

• Karsten hadde to punkt til eventuelt: 
o Justering av styrets sammensetning 
o Høsttur til Finnmark 

Sak 44/18: Godkjenning av referat fra styremøte – 28/5 
• Til pkt 37/18 :  «støtte fra Sparebankstiftelsen» det riktige skal være 

Sparebankstiftelsen/DnB 
• Pkt 38/18: Aktuelle deltagere bør nevnes ved fullt navn. 

 
Sak 45/18: DNT Ringerike 

• Barnas Turlag: Lite aktivitet i sommer, noen henv om innmelding, som er sendt 
videre til Marianne Aasen 

• 125-års jubileet: 
o Bra med sponsing.   
o Regnskapet for jubileumsheftet er nesten i balanse. Godt jobba. 
o Tur over Pershusfjellet 28/8.  

• Vassfarstien:   
o Møte i komiteen 21/8 – stort fremmøte. Vi utsetter trykking av kartet.  

Heftet koster 100 kr som også dekker pins. 
o Tom-Erik orienterte om plassering på Torvet ifm åpningen 
o Gjennomgang av planen for lørdag, Karsten og Erik ansvar for rigging/rydding.  

 
• Strategi 2018-2020 

o Ingen innspill mottatt, planen er vedtatt. 
• Varslingsrutiner DNT.  

o Rutinene ble gjennomgått på Landsmøtet 
o Sendes ut til alle tillitsvalgte i DNT-R 
o Melding om rutinene legges på hjemmesida med lenke. 

 
• Lønnsjustering: Tilbud gitt, avventer svar fra de tilsatte. 

 
• Sosiale medier: Maria Tjøm jobber med dette for oss.. 



• Fylkessammenslåing: En eventuell sammenslåing kan få betydning for 
«Samhandlingsmidler», viktig med samarbeid og kommunikasjon foreningene i 
mellom. 

• Styrets sammensetning: 
o  Ive har gått ut av styret, Erik overtar som sekretær og Karsten rykker opp 

som styremedlem. Ingen ny vara. 
o Valgkomite: Komiteen bør ha en spredt alders-sammensetning 

Leder jobber med saken.. 
 
SAK 46/18: Koiene våre 

• Vikerkoia: Midlertidig brukstillatelse gitt, krever delvis tilbakeføring av veien ned fra 
pakeringa ved veien. Koia er ferdig beisa med ett strøk. En del arbeid gjenstår med 
rydding av nedfelte trær. Vi tar med 10 sekker med ved ned til Lageret vårt. 
Montering av kjøkken og senger gjenstår. 
Tom-Erik og Erik tar en idedugnad torsdag mtp hva vi må ha opp til starten mandag. 
Økonomirapport utsettes. 
Åpning lørdag 29 september kl 1200 
 

• Hovinkoia m/økonomirapport:  
o Ca 100 møtte opp til åpningen, mange lokale – naboer  
o Gjennomgang av dagen, skryt til koiesjefene. 
o Forslag er framsatt om et lafta uthus på 10 m2 stipulert pris 50.000 
o Mangler torv på taket ( sekker ) , og det er behov for en veddugnad, som er 

planlagt til 20 og 21 oktober. 
 

• Friluftshuset Åsa. 
o 500 dugnadsstimer er lagt ned. Spesiell takk til alle som har lagt ned en 

kjempeinnsats. 
o Totale kostnader 25000, det er søkt om støtte 
o Åpning 2 september 

 
• Vassfarkoia/Røde Kors-hytta på Veneli.  

o Det er 17 sengeplasser 
o Det ble diskutert rundt etablering av ny koie 

 Bygge opp hytta på branntomta 
 Bygge ny hytte på Fledda 
 Andre løsninger 

o Styret vurdere å legge om stien ved Pukla/Harehopp 
 Karsten tar kontakt med Lars Elsrud 

o Tilbud fra Tryg er 2,5 mill - ev salg av tomt kommer i tillegg 
o  tar kontakt med Flå kommune 
o Vedtak: Vassfarkoias framtid utsettes 

 
• Booking av koiene, vi er nesten i mål. 

 
SAK 47/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

 



• Landsmøtet: Vellykket, mange interessante innlegg. 
• Sommermøtet: Som vanlig, god stemning og god mat. 

 
SAK 48/18: Arrangementer framover 

• Høstmøtet 1.11.18. Metodistkirken kl 1900. Bjørn Johnsen holder foredrag om  
Bernhard Bakke - bookes av Karsten.  
 

SAK 49: Daglig leders punkt + ev.  
• Vassfarstien – Statsskogmillionen (kr.5.000.-) ble innvilget 
• Vibeke orienterte om Personverndirektivet (GPD) 

o Gjelder også gamle lister 
o Vi ser på gjeldende rutiner. 

• Økonomi:  Status pr i dag,  minus 106.000 ift budsjett. 
• Åpning av Vassfarstien på torget 25. august kl 1200.  

Karsten, Odd og Erik er frivillige - alle som har anledning  møter opp 
 

SAK 50/18: Eventuelt 
• Finnmarkturen, diskusjon om turen generelt, hvis ikke det melder seg en ekstra 

turleder, må kanskje turen kanselleres. 
• Reorganisering av styret ble gjennomført. 

 
SAK 51/18: Neste møte 

• Onsdag 26. september kl. 1830 i Osloveien 10. 
  
 
Referent 
Erik Lunde 
 
 
 


