
 

 

 

 

Referat fra årsmøtet for 2020 
 

Årsmøtet i DNT Ringerike ble avholdt i Metodistkirken, Storgata 7, Hønefoss, tirsdag 15. 

juni kl. 1830. Årsmøtet skulle som vanlig vært holdt i mars, men ble utsatt på grunn av 

smittesituasjonen knyttet til koronaviruset. Årsmøtet ble gjennomført som vanlig, men i 

forenklet versjon uten bevertning. 

 

Til stede: 35 medlemmer inkl. styret i DNT Ringerike og ansatte. Samt ett ikke-medlem. 

 

Før selve årsmøtet var det informasjon om oppdatering av strategi og handlingsplan. 

 

Det var videre en redegjørelse om status for Skauleisposten og manglende redaktør.  

Per Stubbraaten tok ordet og sa det bør være en person som kjenner foreningen godt som 

er redaktør. Basis for Skauleisposten er stoff om turprogrammet, turreferater og koiene. 

Han synes det var for tidlig å si det ikke blir noe ny utgave av Skauleisposten. 

Tom-Erik Bakkely Aasheim tok ordet og sa han var klar for å jobbe med den neste 

Skauleisposten. Ole-Martin Høgfoss var også villig til å bidra i arbeidet. Arne Aursland 

syntes med dette at varselet om at neste utgave kanskje ikke blir utgitt, hadde virket. 

 

Det ble gitt informasjon om at Friluftshuset i Åsa dessverre må avvikles fra 1. juli 2021 

etter tre års drift, fordi Montessoriskolen trenger lokalene selv. 

 

Det ble også gitt en fyldig presentasjon av byggestatus for den nye Vassfarkoia ved Ole-

Martin Høgfoss. 

 

 

Årsmøtet 
 

1. Åpning 

Styreleder Arne Aursland ønsket velkommen til årsmøtet. Han viste til vedtektene og 

fastslo at innkallingen til årsmøtet var i tråd med disse. 

 

Årsmøtet ble erklært for lovlig satt. 

 

2. Valg av møteleder, referent, underskrivere av referat og tellekorps 

Karsten Lien ble valgt til møteleder og Karin Solberg ble valgt til referent. 

Axel Holt og Brit Olaug Monserud ble valgt til å underskrive protokollen. 

Tom-Erik Bakkely Aasheim og Ole-Martin Høgfoss ble valgt til tellekorps. 

 

3. Årsberetning for 2020 

Arne Aursland gikk gjennom årsberetningen. Han leste etter dette opp en hilsen fra 

Landsmøtet med en takk til alle frivillige i DNT, spesielt koiesjefer og turledere. 

 



Det ble stilt spørsmål fra Marianne Aasen til beretningen: Har det ikke vært et 

turbulent år med mye utfordringer? 

Svar: Det har vært utfordrende, men dette har vært behandlet internt i styret. 

Ole-Martin Høgfoss kommenterte at det ikke var sagt noe om at valgt styreleder ikke 

har fullført perioden to år på rad. 

Svar: Det var valgt å ikke kommentere dette i denne beretningen, fordi det ikke 

skjedde i 2020. 

Det kom spørsmål rundt differansen på lønn for daglig leder og kontoransatt. Per 

Stubbraaten var kritisk til både den store differansen i lønn og til beregningsgrunnlaget 

(sammenlikningen med andre turistforeninger). 

Svar: Det er styret som har besluttet begges lønn. (Det kom ingen forslag til endringer 

i årsberetningen.) 

Per Stubbraaten etterlyste også en bredere omtale av større dugnadsarbeider som var 

utført i 2020. Han la vekt på at den frivillige innsatsen er bærebjelken i arbeidet DNT 

Ringerike utfører. 

Svar: Vi tar med oss disse innspillene og retter opp. 

Forslag: I styrets beretning, tredje avsnitt kuttes følgende del ut: «overfor både 

medlemmer og tillitsvalgte». 

Styrets beretning og den fullstendige årsberetningen ble enstemmig godkjent med Per 

Stubbraatens forslag til endringer. 

 

4. Revidert årsregnskap 

Daglig leder Vibeke Tjøm gikk gjennom årsregnskapet. Hun kommenterte at årsaken 

til den høye driftsinntekten er at den bokførte verdien av Vassfarkoia etter brannen 

ikke ble avskrevet i 2018 og 2019 pga. en regnskapsfeil. Vibeke Tjøm presenterte 

balansen for 2020 der summen av egenkapital og gjeld utgjør kr 7 775 932,-. 

Egenkapitalen er kr 6 855 289,-. 

 

Miriam Hagge kommenterte at det har vært en økning i lønnskostnader på 30 %. 

Svar: Det har vært en økning i stillinger fra 1 til 1,2 og dessuten lønnsvekst. Det 

skyldes også en periode med overlapping mellom Hege Ballari Rindal og Ellen Næsje. 

Økningen i lønnskostnader fra 2019 til 2020 var dessuten 14 %, ikke 30 %. 

Ole-Martin Høgfoss: Ellen Næsjes lønn er ikke spesifisert i regnskapet? 

Svar: Det er egne regler for at daglig leders lønn skal spesifiseres i regnskapet.. 

Marianne Aasen: Hvordan er arbeidsfordelingen mellom de ansatte, hvem gjør hva? 

Hvordan dekke opp at ting blir utført ved evt. fravær? 

Svar: Med kun to ansatte kan ikke begge gjøre alt. Det er utarbeidet stillingsinstrukser 

for begge de ansatte. 

Tom-Erik Bakkely Aasheim: DNT Ringerike er en ideell forening og bør dermed ha 

nøkterne lønninger. 

Svar: De ansatte har krav på en anstendig lønn, og vi har sammenlignet oss med 

tilsvarende foreninger i DNT. 

 

Regnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent med et årsresultat på kr 2 746 398,-. 

 

5. Budsjett 2021 



Arne Aursland gikk gjennom budsjettet for 2021, med et årsresultat på kr 101 400,-.  

Det er økte søknadsmidler til utstyr og aktiviteter, bl.a. ny kanotilhenger. Også økning 

på utgifter til koiene pga. nytt uthus på Hovinkoia. 

Lønnskostnadene har økt pga. økt stillingsprosent for Ellen Næsje. 

Kommentar fra Miriam Hagge: Inntekter og utgifter til kajakk på kr 101 000,- går i 

null siden det er mottatt prosjektmidler. 

 

Budsjettet for 2021 ble enstemmig godkjent med et beregnet overskudd på  

kr 101 000,-. 

 

6. Innkomne saker 

- Vedtektsendringer 

Disse ble gjennomgått av Karsten Lien. 

 

Styrets forslag § 4, tredje avsnitt: Daglig leder har møteplikt i styret med tale- og 

forslagsrett. 

Forslag fra Per Stubbraaten: De to ansatte på kontoret har møteplikt i styret med tale- 

og forslagsrett. 

Forslag fra Tom-Erik Bakkely Aasheim: Møteplikt endres til møterett. 

Spørsmål fra Tom Erik Bakkely Aasheim: Er lengden på styrevervene diskutert? 

Svar: Nei, dette har ikke vært diskutert. 

Det ble stemt over forslagene med følgende resultat: 

Per Stubbraatens forslag fikk 16 stemmer, mens styrets forslag fikk 15 stemmer. 

Kommentar i ettertid: Ingen av disse to forslagene ble vedtatt, siden endringer i DNT 

Ringerikes vedtekter må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. 

 

Forslag fra Ole-Martin Høgfoss: Bør opprettholde fire varamedlemmer, men at det må 

komme klart fram hvem som har stemmerett for hvem. 

Forslag fra Karsten Lien: Det settes opp en rekkefølge på varamedlemmene. 

Ole-Martin Høgfoss trakk forslaget, og Karsten Liens forslag ble vedtatt mot én 

stemme. 

 

De andre forslagene til endringer i vedtektene ble enstemmig vedtatt. 

 

7. Valg 
Valgkomiteen har i år bestått av Erik Lunde og Brit Holt. Brit Holt la frem komiteens 

innstilling for perioden 2021–2022: 

 

Verv Navn Periode Kommentar 

Leder Per R. Berger 2021–2022 Ny 

Nestleder Arne Aursland 2020–2022 Ikke på valg 

Sekretær Karsten Lien 2021–2023 På valg 

Styremedlem Erik Brenden 2021–2023 På valg 

Styremedlem Karin Solberg 2020–2022 Ikke på valg 

Varamedlem Turid Bjørnum 2021–2022 På valg 



Varamedlem Heid Kristin Bjørkeslett 2021–2022 Ny 

 

Per R. Berger, Karsten Lien og Turid Bjørnum ble alle valgt ved akklamasjon.  

Det kom forslag på Miriam Hagge som styremedlem istedenfor Erik Brenden. 

Etter avstemming ble Erik Brenden valgt som styremedlem med 20 stemmer, mens 

Miriam Hagge fikk 11 stemmer. 

 

Det kom forslag på Miriam Hagge som varamedlem istedenfor Heid Kristin 

Bjørkeslett. Miriam Hagge ble enstemmig valgt. 

Rekkefølge på varamedlemmene:  

1. Turid Bjørnum 

2. Miriam Hagge 

 

Per R. Berger presenterte seg selv og sin bakgrunn. Vi ønsker han velkommen som ny 

styreleder. 

 

8. Påskjønnelser av frivillige 
Det ble påskjønnelser til tillitsvalgte og frivillige som har sluttet i ulike verv. Det ble 

spesielt mange denne gangen fordi det var noe overheng fra i fjor. Alle fikk en fin 

tollekniv. 

 

- Finn Granum for deltakelse i styret og som koiesjef på Storekrakkoia 

- Per Stubbraaten for å ha vært styreleder og som redaktør av Skauleisposten 

- Marianne Aasen som leder av Barnas turlag 

- Janne og Bjørn Ellingsen som koiesjefer på Buvasskoia (ikke tilstede) 

- Kjetil Ødegaard som assisterende koiesjef på Buvasskoia (ikke tilstede) 

- Sascha Bucko som varamedlem i styret (ikke tilstede) 

- Ole Magnus Grønli som varamedlem i styret (ikke tilstede) 

- Odd Tangen som vara- og styremedlem (ikke tilstede) 

- Kjersti Hovland som stikoordinator (ikke tilstede) 

 

Det ble rettet en stor takk til alle for den flotte innsatsen. Knivene ettersendes til de 

som ikke var tilstede. 

 

Etter avslutning av årsmøtet var det et interessant foredrag ved Gudmund Bakke med 

tittelen: Krokskogen – Eventyrskog, finnebygd og setermark. 

Etter dette ble det vist bilder fra Vangturen 2020 ved Anne-Lise Tufte. 

 

Referent: Karin Solberg 

Hønefoss, 17.06.2021 

 

Vi bekrefter protokollen: 

 

 

……………………………….   ………………………………... 



Brit Olaug Monserud     Axel Holt 


