
 

 

 

Referat fra styremøte i DNT Ringerike  

Tid:  21.03.2022 kl. 1730 

Sted:  Osloveien 10 

Til stede: Tom-Erik Bakkely Aasheim (TEBAa), Miriam Hagge (MH), Julie Ulven (JU),  
Turid Bjørnum (TB), Erik Brenden (EB), Ellen Næsje (EN) og Karsten Lien (KL) 

Forfall: Vibeke Tjøm (VT) 

Saker Behandling Ansvar 

Sak 34/22: Godkjenning av innkalling 
KL meldte inn ett punkt under Eventuelt. 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 35/22: Referat fra styremøte 21.02.2022 
20/22: Strategi og handlingsplan 2022–2023 
Denne trykkes i 100 eksemplarer. 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 36/22: Referat fra ekstraordinært styremøte 11.03.2022 
33/22: Eventuelt 
Musegiften er henta og blir nå destruert. Det blir informasjon 
om dette på koiesjefsmøte i april. Ubrukte poser skal leveres 
tilbake til kontoret. 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 

Godkjenning Styret 

Sak 37/22: Valgkomiteen 
Erik Lunde fortsetter i denne, mens Dagny Sjursdotter har 
trukket seg. Denne skal velges på årsmøtet. 
Vi kan evt. be om årsmøtets godkjennelse til å velge kun de vi 
har, og få fullmakt til å utnevne en full komite seinere. 
Det bør gjennomføres opplæring av valgkomiteen. 
TEBAa gjennomgikk forslaget fra valgkomiteen. 
 

Orientering Styret 

  



Sak 38/22: Daglig leders punkt 
Det er EN som er fungerende daglig leder nå. Dette kan 
brukes også i signatur på e-post. EN gjennomgikk disse 
punktene: 

• EN har fått foreningens betalingskort 
• Det jobbes med nye koiesjefer på Fønhuskoia og 

Lerbergsetra 
• De faste i Barnas Turlag (BT) skal ha politiattester 

(men ikke de mer sporadiske bidragsyterne) 
• Det har vært gjennomført familiedag på isen, 

eventyrstund for BT, skitur på Vikerfjell 
• Det er nå 100 kr i bompenger opp til Vikerkoia – dette 

må det skrives om på nettsida om koia 
• Tursesongen starter for fullt i april 
• Sherpa-kurs arrangeres på kontoret, inkl. SHKK 
• Vår DNT-dag på Sundvollstranda 22.05.2022 – vi har 

fått 25 000 kr i støtte 
• Klart det går – vi har 30 000 kr fra i fjor + 80 000 kr i år 
• Har fått midler til dugnadsgrupper, UT.no, Kom deg 

ut, Opptur, samt fra Frifond 
• Det har vært færre besøk på koiene i år enn i fjor 
• Skal vi endre booking av hele hytta før 1. juni? 

Vedtak: 
Vi endrer dette fra 1. mai. 

• Hva med Vassfarkoia? Her er det to hytter hvor en 
booker hele, og ei hytte hvor en booker enkeltsenger.  
Denne blir åpen fra påske, 8. april. 

• Mange bestiller Vassfarheftet 
• Mye blest om skauleis til fjells – og fra fjells 
• Problemer med innmelding som medlem, EN må følge 

opp dette 
• Åpningstider på kontoret fra kl. 10 på mandag, tirsdag 

og torsdag. Skal vi gå tilbake til åpent på 
torsdagskvelder som dugnad? Vi er positive til det. 

• Kontorene skal males. Henge opp bilder og kart på 
veggene. Samt foliering på dørene. 

• Vinterforum neste uke hos DNT Oslo 
 

Orientering Fungerende 
daglig leder 

  



Sak 39/22: Koier og stier 
• Offisiell åpning av Borglund hengebru 

Vi var godt representert. Mye folk tilstede.  
• Axel Holt ønsker å merke fra Ringkollen til 

Ellingseterkoia. 
• Vi har foreløpig ingen ny stikoordinator. 

 
• Salget av Ringkolltoppen 1. Vi vet ikke hvem som har 

kjøpt denne. Vi følger med hvis det skulle dukke opp 
noe annet på Ringkolltoppen. Har god kontakt med 
Sparebankstiftelsen. 

• Buvasskoia. Vi har fått tak i en lokal snekker via Per 
Maribo. Hva forventer vi at koiesjefene skal gjøre ved 
større prosjekter, f.eks. med taket her? Hva er status 
for forsikringssaken? EN følger opp dette. 

• Storekrakkoia er fortsatt stengt. 
• Er det bestilt nytt branntilsyn på Vikerkoia? 
• Lerbergsetra – det meste av det vi trenger inne er på 

lager i Åsa. Bl.a. et bord som var tenkt på Vassfarkoia. 
Motorsagkurs kan holdes på Lerbergsetra. 
Kan åpnes for bruk fra 1. juni. Offisiell åpning etter 
sommeren. 
Spørre om bistand fra dugnadsgruppe fra Ask 
utvikling. 

 
• Ny koiekontakt etter Kjetil Sudgarden 

Vi bør ha en fast koiekontakt. Trenger ikke den 
samme bygningsfaglige kompetansen som Kjetil. 
Snakk med Kjetil om aktuelle personer. 
Hva med Jan Ola Lehne? Eller Trond Ellingen? 
Bruke Ringerike Bygdeservice her i distriktet? 

 

Orientering Styret 

Sak 40/22: Årsmøte 
Dette legges ut på nettsidene: 

• Referater fra årsmøtet 15.06.2021 og det 
ekstraordinære årsmøtet 02.12.2021 

• Årsmeldinger (styrets og den fullstendige) 
(KL gjennomgår dette på årsmøtet) 

• Årsregnskap, revisors beretning og budsjett (TEBAa) 
• Strategi og handlingsplan (TEBAa) 
• Vedtekter (KL) 
• Valgkomiteens forslag (Erik Lunde) 

 
Saksdokumenter trykkes opp av Palerud. 
 
 

Godkjenning Styret 



Orienteringer før selve møtet om disse prosjektene: 
• Vassfarkoia (Ole-Martin Høgfoss) 
• Lerbergsetra (TEBAa) 

 
• Møteleder: KL 
• Referent: EN 
• Tellekorps og underskrivere (se hvem som er til stede) 

 
• Påskjønnelser 

Det deles ut kniver til de som går ut av styret.  
TB fikk utdelt kniv under møtet, fordi hun ikke kan 
møte på årsmøtet. 
Regler for gaver når folk går av i verv må beskrives i et 
eget dokument. 

 
• Underholdning 

Sveinung Engeland (KL har kontakt emd han). EN 
ordner med blomster. 
 

Styrets medlemmer tar med to kanner kaffe hver. 
MH og EN kan bake. Pluss evt. kjøpe fra Kirkens bymisjon. 
 
Sak 41/22: Steinsletta Havkajakklubb (SHKK) 
Årsmøte ble avholdt 28.02.2022. 
Leder Ole Magnus Grønli trakk seg. Det var stor intern 
uenighet i styret. 
Styret trakk forslaget om å trekke klubben ut fra DNT 
Ringerike. 
Ellen M. Stabursvik ble valgt til ny leder. 
Vi må få til bedre samarbeid med SHKK. 
De kan benytte våre møtelokaler. 
 

Orientering Styreleder 

Sak 42/22: Eventuelt 
• Nytt kart over Vikerfjell fra Nordeca 

Første utgave siden 2005. KL har levert korrektur. Fikk 
innspill fra Axel Holt og Per Stubbraaten. 

• Status VT 
Utvidet sykmelding tom. 28. mars. 
TE lager oppfølgingsplan, via NAV. 
JU kan bistå TE. 

• Odd Tangen ble stygt skadet under skitur på nyåret, 
men det gikk bra. Han har fått blomster. Vi har 
mottatt takkekort. 

 

  

  



Sak 43/22: Neste møte 
Mandag 25. april kl. 1730. 
 
EB takket for seg i styret, etter til sammen åtte år (i to 
perioder). 
 

  

 

 

 

 

Tom-Erik Bakkely Aasheim      Karsten Lien 
Styreleder DNT Ringerike      Sekretær DNT Ringerike 
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