
 

 

                                                                                                                          Hønefoss, 13.2.2019 

 

Referat styremøte i DNT Ringerike. 

 

Tid: 13.02.2019 kl. 1830. 

Sted: DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10.   

 

Til stede: Tom-Erik Bakkely Aasheim, Vibeke Tjøm, Karin Solberg, Erik Lunde, Karsten Lien, Stina    
                  Borgli, Finn Granum og Daniel Holm. 

Fravær:    Odd F. Tangen 

 

Saker: 

SAK   11/19: Godkjenning av dagsorden. 

• Noen saker til eventuelt ( se SAK 19/19 ) 

SAK   12/19: Godkjenning av referat fra styremøte 16.1.19. 

•  Mindre endringer på referatet sendes til Tom-Erik og Vibeke. 
 

• Gjennomgang av referatet fra styremøtet 21.11.18. 

SAK   13/19: DNT Ringerike. 

• Barnas Turlag. Meget vellykket gjennomføring av Kom deg ut-dagen på Ringkollen med 400 
deltagere. Bra opplegg av ansvarlige for dagen Marianne Aasen og Christine N. Mathiesen. 

• Forberedelser årsmøte 21.3.19. 

o Stine ordner med frukt, alle i styret tar med to kaffekanner. 

o Regnskap og årsmelding skal være klart minimum 14 dager før møtet. Vibeke sier fra 
når dokumentene er klare til signering av styret. 

o Vi må finne et alternativ til foredrag hvis generalsekretær eller styreleder i DNT ikke 
kan stille. Flere forslag kom opp som aktuelle, og Vibeke tar kontakt om ingen fra 
DNT sentralt kan stille opp. 

o Frist for gjennomlesing og tilbakemelding på årsmeldingen: 18.1.19. 



 

• Opplegg årsmøtet: 

o Tom-Erik er møteleder. 

o Tellekorps og underskrivere til protokoll foreslås av møteleder. 

o Erik leser årsmeldingen. 

o Vibeke tar regnskap 2018. 

o Karsten tar budsjett 2019.        

o Valgkomiteen tar valget. 

• Foreløpig regnskap 2018, og budsjett for 2019 

o Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 110.816,-. 

o  Budsjett for 2019 justeres og sendes ut til godkjenning. 

o Byggelån: løpetiden forlenges med 10 måneder (rente satt ned til 4,10 %). 

SAK 14/19: Stier. 

• Vassfarstien. 

o Mangler korrektur på hyttetavlene. 

o Grunneiergodkjenning er ikke helt i boks, men nærmer seg 50% 

• OPPTUR. 

o Mangler kart, og Vibeke sender ny søknad så snart Tom-Erik har utarbeidet kartet. 

SAK    15/19: Koiene våre. 

• Sluttrapportering Vikerkoia og Hovinkoia.. Prosjektregnskap for koiene er under utarbeidelse 
av Tom-Erik og Rudi Randgaard. 

• Vedtransport Tjuenborgkoia. 

o  Dugnad 9.1.19 ble avlyst pga. snømengdene og ny transport er berammet til 23.2.19. 
Interesserte kan ta kontakt med koiesjef Leif Henning Solberg. 

• Koiesjefsmøte 7.2.19.  

o Koiesjefer rapporterte status for 2018. 

o Noe museplager for enkelte av koiesjefene. 

o Ved er et stort problem for noen av koiene 

o Branninspeksjon skal gjennomføres på Fønhuskoia, og de andre koiene kommer 
seinere både med inspeksjon og feiing av piper. 



o Vibeke har laget en sjekkliste for tilsyn av koiene, og det skal være et opplag av ved 
for hele vinteren. Nytt innhold til permer på koiene deles ut på koiesjefsmøte hvert år. 
Per Leiros snekrer kasser til besøksprotokoll og penner. Erik Lunde arrangerer 
koiesjefsmøte august/september på Vikerkoia siden det er ønske blant koiesjefene om 
å møtes mer enn en gang pr. år. 

SAK    16/19: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

SAK    17/19: Arrangementer framover.  

• Steinsfjorden Vinterfestival 9.3.19. Stina og Tom-Erik deltar. 

• Vårslepp Felleskjøpet 6.4.19. Deling på oppmøte 1000 – 1400, og Daniel, Karsten og Stina 
deltar. 

• Internasjonal uke Ringerike kommune. Det er planlagt tur med DNT Ringerike 11.6.19, og vi 
håper vi får mange med. 

SAK    18/19: Daglig leders punkt. 

• Vibeke orienterte om Steinsletta havkajakklubb hvor hun deltok på styremøte for å orientere 
om ønske om et tett samarbeid. 

• Statistikk dugnader 2018 er snart i havn. Foreløpig tall for dugnad er 6212 timer for 2018. 

                       

SAK    19/19: Eventuelt. 

• Crowdfunding; Daniel orienterte om muligheten for folkefinansiering gjennom banken. Flere 
av våre prosjekter kan være aktuelle, som uthus Hovinkoia, stier, gapahuk eller lignende. 

• Tanker om sammensetning av styret fra Daniel; Bør vi kutte ned antall styremøter, ikke kalle 
inn vara eller gjøre det frivillig? Det ble en diskusjon om dette uten at det ble noen 
konklusjon, noen mente at vi trenger ca. 9 møter i året med den aktiviteten og 
byggevirksomheten vi har. 

• Turen til Ryfylkeheiene. Booket plass for 16 deltagere på hyttene, depositum vil bli krevd, og 
maxitaxi er bestilt. Finn orienterer på årsmøtet og avtaler møte senere med de som er påmeldt. 

• Magnus Karge ønsker å arrangere tur til Nordland, og denne annonseres på Facebook og 
hjemmesida vår så snart Vibeke får nærmere informasjon om turen. 

• Innspill fra Morten Bille om åpenhet i foreningen. Saken ble diskutert og styret ønsker 
selvfølgelig at foreningen informerer om ulike saker til medlemmene ved å legge dette ut på 
hjemmesiden og bruke de andre kanalene vi har til rådighet. Karsten sa seg villig til å bidra i 
arbeidet med hjemmesiden vår slik at denne er oppdatert. 

• Takst er foretatt på Tipp-hytta, og Tom-Erik følger opp selger av eiendommen. Styret 
orienterte om hytta, og det er viktig at vi sjekker eiendomsforholdene nærmere.  
Vi har et stort opplag av jubileumsheftet som bør omsettes. Det kom forslag om en halvering 



av prisen til 50 kr, og at de tas med på aktiviteter og eventuelt gis bort som gave ved passende 
anledninger. 

• Friluftskoordinator i Ringerike kommune, som er Tom-Erik, skal arrangere 9 folkemøter fra 
Nes og sørover i tillegg til to åpne kontordager, for å registrere mest mulig av  friluftslivet på 
Ringerike. 

• Innspill fra Morten Bille om stinettet på Holleia ble diskutert, og styret ønsket at det settes ned 
en arbeidsgruppe som vurderer om enkelte av stiene skal legges ned siden flere ikke blir brukt. 

 

 

SAK    20/19: Neste møte:  27.03.19 kl 1830 

• Quiz og dikt, ved Karsten og Finn 

 

 

Erik Lunde 

sekretær 

 

 

 

 

Kopi: Koiesjefer, Barnas Turlag, Skauleisposten, Seniorgruppa, Turgruppa, Koiekontakt, Sti-
ansvarlig, Web-ansvarlig, DNTung. 


