
 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike 
Tid:   07.05.2020 kl. 1730 

Sted:   DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10 

Til stede:  Erik Lunde (EL), Erik Brenden (EB), Turid Bjørnum (TB), Odd Tangen (OT),  
Karsten Lien (KL) og Vibeke Tjøm (VT). 
Karin Solberg (KS) ankom under sak 38/20. 
Odd Tangen forlot møtet under sak 43/20. 

Forfall: Stina Borgli (SB) og Finn Granum (FG). 

 

SAKER 
 

Ansvar 

Sak 36/20: Godkjenning av dagsorden. 
Nye punkter ble meldt inn til sak 46. 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 

 

Sak 37/20: Godkjenning av referat fra styremøte 04.03.2020. 
Sak 26: Det har vært jobbet med regnskapet og budsjettet til kajakklubben. 
Sak 33: Førstehjelpskurset er utsatt. VT har ikke hørt noe fra DNT Drammen ang 
kandidater til landsstyret. 
Vedtak: 
Referatet fra styremøte 04.03.2020 ble godkjent. 
 

 

Sak 38/20: Dagens situasjon – orientering. 
VT har stort sett vært alene den siste tida siden Hege har tatt ut ferie. 6 koier ble 
fysisk stengt før påske, og holdes stengt inn til videre. Vi har blokkert alle koiene 
for booking ut august, og lagt ut informasjon om dette. 
Det har vært stor interesse for nærturer og Ti på topp.  
Ut.no har hatt en økning på 87 %.  
RB-turene fra 2014 er lagt ut på sidene våre, og på sosiale medier. 
Hatt møte om Vassfarstien. Lagt ut etapper på ut.no. Det har vært interesse for 
Vassfarsti-heftet og 40 trivelige turer, har solgt 15 bøker. Bra aktivitet på nettsider, 
Facebook og Instagram. 
Det har vært ukentlige nettmøter med DNT sentralt.  
Kontoret ble åpnet sist mandag, er til stede mandag og torsdag på dagtid. 
 
Tiltakspakkene fra det offentlige så langt har ikke vært tilpassa DNT. Vi håper på 
nye pakker nå. 
 

 

  



Sak 39/20: Regnskapsoversikt 1. tertial. 
• Resultatregnskap. 

Det er bra at vi greier et resultat med overskudd på 2 200. Kontingenten 
ligger på det samme som i fjor. Vi har fått utbetalt formålskapital med 113 
000. Leieutgifter på Friluftshuset 50 000. 

• Budsjett 2020. 
Dette må justeres før årsmøtet. Hva med vedlikehold av hyttene, dette var 
satt til 110 000? 

 

 
 
 
 
 
 

EL, VT, KL 

Sak 40/20: DNT Ringerike. 
• Ansettelse ny medarbeider. 

Seks søkere var inne til intervju. Én kandidat var et klart førstevalg, og hun 
kan starte umiddelbart. Men lønnskravet fra vedkommende var relativt 
høyt. 
 
Vedtak: 
VT og OFT forhandler med søkeren om lønn. 
 

• Veien videre – koier og aktiviteter. 
Koier: 
100 hytter i DNT-systemet ble åpnet sist helg. Vi kan åpne koiene når vi 
vil, men tidligst 1. juni. 
Det er stor skepsis fra koiesjefene våre om å åpne. Hva med hensynet til 
koiesjefer som er i risikogruppene? 
DNT Drammen kjører manuell booking. 
EL: Kan gjerne kjøre Vikerkoia som testkoie. Friluftshuset er også aktuell. 
Vedtak: 
Vi åpner Ellingseterkoia, Vikerkoia, Hovinkoia og Friluftshuset når 
forholdene ligger til rette.  
Det blir manuell booking via kontoret, pr. tlf. eller e-post. 
Det settes opp plakater på hyttene. 
Gjestene må sette seg inn i regelverket og følge disse. 
 
Aktiviteter: 
Hva med Skaurock på Hovinkoia? Vi kan legge det til Hovinsetra. EL 
sjekker. 
Hva må påmelding og billetter? Vi bør sette et tak på 25 på Hovinkoia. 
Nødvendig å ha en dugnad der først? 
 
Sylanturen er avlyst i år. Spelet Elden på Røros er avlyst. Alt er utsatt til 
neste år. Elden blir da lørdag 31.07. Begge de svenske hyttene er ledige. 
 
Øvrige turer går som planlagt. 
VT sender ut forespørsel til turlederne om de ønsker å kjøre turen. 
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Sak 41/20: Stier. 
• Vassfarstien. 

Revidert avtale er sendt til Opsahl, og vi er lovet at den blir sendt tilbake 
nå.  
Vi regner med at det går bra med avtalen med fjellsameiet. 
KL sørger for kommunikasjon med Flå Østre Grunneierlag. 
KL sørger for befaring med Nils Helle langs stien nord for Buvasskoia. 
 
Det må legges ut info på våre nettsider og på ut.no. 

 
 

VT 
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Hva med avtalene fra de øvrige som mangler? EL følger opp TEBAa. OFT 
kan evt. bidra. i tillegg at en av de ansatte kanskje må overta ansvaret for 
oppfølgingen av avtalene. 
 

• Nye stiansvarlige på Holleia. 
Hele stinettet der er dekket opp nå etter god innsats av Arne Aursland. 

 

 
EL 

Sak 42/20: Koier. 
• Oppfølging etter avlyste dugnader. 

Vikerkoia, har fått tillatelse til å bygge nytt uthus. Vi slapp gebyr. 
Skal ta befaring med en snekker ang. uthuset. Det blir en mindre dugnad.  
Hovinkoia skulle hatt dugnad i april. 
Fønhuskoia, her skal golvet lakkeres. 
Ellingseterkoia tar Odd og Inger seg av selv. Bygging i uthuset kan utsettes.  
Friluftshuset, her blir det vask av sengetøy. 
Grønknutkoia, mulig at det blir maling/beising. 

 

 

Sak 43/2020: Årsmøte DNT Ringerike. 
• Planlegging og gjennomføring. 

Vi kjører det som et fysisk møte i Metodistkirka torsdag 18.06.2020  
kl. 1830. 
Programmet blir redusert. Ikke deltakere fra DNT sentralt, ingen pause og 
heller ikke foredrag med Gudmund Bakke. 
KL legger det ut på nettsidene. 
 

• Valg av nytt styre. 
Det er fortsatt ikke noen kandidat til ledervervet. 
Vi ber om å få status fra valgkomiteen, EL snakker med valgkomiteen om 
dette. 

 

 
 
 
 
 
 

KL 
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Sak 44/20: Digitalt landsmøte DNT 12.06.2020. 
Møtet starter kl. 1200. VT og KL deltar og sitter her på kontoret. 
 

 

Sak 45/20: Daglig leders punkt. 
• Sommermøte onsdag 03.06.2020 kl. 1800 på Hovinkoia. Det blir egen 

transport, og vi tar med mat og drikke sjøl. F.eks. spekemat mm.  
KL lager quiz.  
Bør det være en dugnad noe før på den samme dagen, fra et angitt 
tidspunkt? TB sjekker med koiesjefene. 

• Runar Krokvik, Sparebankstiftelsen har sagt at vi kan søke om midler til 
turbenker. Hvor skal disse plasseres? 

• Helge Stiksrud i 17. maikomiteen har informert om at det blir bilkortesje og 
sykler på 17. mai. Forslag om å bruke Storelva, kontakt med båtforeningen 
og det er ønske om at kajakklubben stiller opp. 

• Kajakklubben ved Ole Magnus Grønli bør ha et punkt med info før 
årsmøtet. 
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Sak 46/20: Eventuelt. 
• TB: Har vørt på møte om padleleden. Fordeling av kartlegging under 

forprosjektet.  
TB tar delen fra Buttingsrud camping i Sperillen til Killingstrømmen, samt 
fra Petersøya til Onsakervika.  

 



Spørsmål fra eieren av campingen: Er det aktuelt med turstier fra 
Buttingsrud? 

 
• KL: Status for nettsidene. Vi avpubliserer de turene vi har avlyst. 

38 turbeskrivelser fra RB er lagt ut. 
10 på topp, en generell beskrivelse skal legges ut. 

 
• EL: Hva med lønnsjustering i år? Virkningsdatoen er pr. 1. mai.  

EL og VT forhandler. 
 
Sak 47/20: Neste møte. 
Torsdag 28.05.2020 kl. 1730. 
 

 

 

 

Karsten Lien 
Referent 


