
 

 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:  01.02.2021 kl. 1730 

Sted:  DNT Ringerike, Osloveien 10 

Til stede: Per Stubbraaten (PS), Arne Aursland (AA), Erik Brenden (EB), Karin Solberg (KS),  
Stina Borgli (SB), Odd Tangen (OT), Ole Magnus Grønli (OMG) og  
Karsten Lien (KL). 
OMG forlot møtet etter sak 6. 

Meldt forfall: Turid Bjørnum (TB) 

Det var bare styret som var innkalt til møtet. 
Daglig leder Vibeke Tjøm (VT) var ikke innkalt fordi hun er sykmeldt. 

SAKER Ansvar 
Sak 1/21: Godkjenning av dagsorden 
Under Eventuelt behandles Sosiale medier og Barnas Turlag. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

Styret 

Sak 2/21: Godkjenning av referat fra styremøte 14.12.2020 
• 112/20: Erik Lunde har sagt ja til å sitte i valgkomiteen. Finn Granum har 

takket nei. 
PS har ikke fått tak i Ingrid Nordgård ang. æresmedlemskomiteen. Vi 
avventer saken til neste styremøte. 
Det er lagt ut informasjon om digitalt ambassadørkurs på nettsidene. 

• 117/20: Svaret vårt ang. bærekraftstrategi kan gjerne legges ut på nettsidene 
våre. 

• 118/20: Strategiplanen – viktigere at vi utvikler og bruker den som en 
handlingsplan. 
Gyrihaugen – Oslo friluftsråd ønsker å være mer aktive overfor Forsvarets 
planer. 

• 119/20: Skauleisposten ble bra. 
• 120/20: Vi må huske å se på vedtektene før årsmøtet. 

Vedtak: 
Referatet fra styremøtet 14.12.2020 ble godkjent. 
 

Styret 

Sak 3/21: Redegjørelse fra styreleder om erfaringer fra tiden 18.06.2020 og fram 
til i dag 
PS redegjorde for utviklingen i denne perioden. 
Etter redegjørelsen ble det en lengre diskusjon om denne og de ulike utfordringene vi 
har stått og står overfor. Konklusjonene fra denne diskusjonen er nedfelt i referatet 
under sakene 4 og 5. 
 

Styreleder 

  



Sak 4/21: Forholdet mellom styreleder og styret. Rutiner. 
Vedtak: 
Styret er eget kollegium, og det er viktig at styrets medlemmer forholder seg til 
styreleder. 
Styret tar beslutningene sine i plenum. Det er viktig at vi ikke lager andre arenaer. 
 

Styreleder 
og styret 

Sak 5/21: Forholdet mellom styreleder og daglig leder/administrasjonen, samt 
mellom de ansatte på kontoret 
Vedtak: 
PS/AA skal være til stede i møter med administrasjonen 1–2 ganger i måneden. 
Det skal tas notater fra møtene, for å dokumentere hva en blir enig i. 
Følgende temaer skal behandles på disse møtene: 

• Hvordan fordeles arbeidet mellom de ansatte? 
• Hvordan praktiseres personalansvaret? 
• Nye rutiner? 

o Mellom de ansatte 
o Mellom styret/styreleder og de ansatte 

 

Styreleder 

Sak 6/21: Endret status for Ellen Næsje 
• Forslag om økning av stillingsprosent fra 01.01.2021 

Vedtak:  
Budsjettgruppa ser nærmere på dette. 
 

• Forslag om endret tittel fra Kontormedarbeider til Aktivitets- og 
kommunikasjonsansvarlig 
PS redegjorde for saken. 
Vedtak: 
Det bør vurderes tittelen prosjektleder eller prosjektansvarlig. 
Forslaget sendes tilbake til VT. 
VT og Ellen Næsje må jobbe videre med dette. 
 

Styreleder 

Sak 7/21: Stier 
• Vassfarstien 

Vi skal totalt ha avtaler med 102 grunneier. Vi er nå endelig ferdig med 
Ringerike kommune. 
Følger opp mot Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Vi nærmer oss 
med det 90 % av avtalene. 
 

AA 

Sak 8/21: Koier 
• Vassfarkoia 

Byggekomiteen hadde hatt møte den samme dagen. De har brukt 213 
dugnadstimer i 2020. 
Det er mottatt nye tilbud fra de tre aktuelle leverandørene. 
Skal det velges hovedhytte + hundehytte?  
Eller en variant med tre «hytter» under samme tak, slik at en kan booke disse 
hver for seg? 
Ferdigstillelse kanskje først i 2022? 
Vedtak: 
Styret sier ja til at komiteen jobber videre med varianten tre «hytter». 
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• Koiesjefmøte 
Skal det være skriftlig orientering eller digitalt møte?  
Vedtak: 
Kun én møter fra hver koie på et fysisk møte. Arrangeres mellom påske og 1. 
mai. 
 

Sak 9/21: Planlegging mot årsmøtet  
• Tidspunkt 

Det blir vanskelig å arrangere årsmøtet fysisk. Vi må kanskje satse på et 
digitalt møte. Skal vi utsette møtet til april? 
Vedtak: 
Tidspunkt for årsmøtet avklares på det neste styremøtet. 
 

• Valg 
Valgkomiteen er kommet i gang. 
 

• Saker til årsmøtet 
Årsmelding og budsjett – dette må avklares med VT. 
Strategidokument – skal det nåværende justeres? Vi kan vente med dette. 
 

Styret 

Sak 10/21: Eventuelt 
• Barnas Turlag 

SB orienterte. De har hatt mange møter på Teams, hvor Ellen Næsje og SB 
har fulgt. Ca. 6 personer er nå faste turledere. 
Det har vært et stort engasjement. 
Kom deg ut-dagen – de kommer til å poste mange turtips. 
 

• Sosiale medier 
KL orienterte om Facebook og SB om Instagram. 
Vi har fått mange nye følgere etterhvert. 
Alle oppfordres til å sende bilder til SB og nyheter til KL. 
 

Styret 

Sak 11/21: Neste møte – møteplan 2021 
Neste styremøte blir mandag 22. februar kl. 1730. 
 
Møteplan 2021: 
22. mars 
26. april 
25. mai 
14. juni 
30. august 
20. september 
25. oktober 
22. november 
13. desember 
 

 

 

Karsten Lien 
Referent 


