
 

 

 

Referat styremøte i DNT Ringerike. 

 

Tid: 24.10.2018 kl. 1830. 

Sted: Osloveien 10.   

Tilstede: Karin Solberg, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Finn Granum, Vibeke Tjøm og Erik Lunde. 

Forfall : Karsten Lien, Odd Tangen, Stina Borgli  og Daniel Holm. 

 

Saker: 

SAK   61/18: Godkjenning av dagsorden. 

                       Noen saker under eventuelt. 
                       Dagsorden ble godkjent. 

SAK   62/18: Godkjenning av referat fra styremøte 26.09.18. 
                       Med noen endringer ble referatet godkjent. 

SAK   63/18: DNT Ringerike. 

● Barnas Turlag. 
Liten aktivitet, flere nye medlemmer i år. 

● 125-års jubileet. 

 Gjennomgang av turene, vi har kommet i mål med alt vi hadde planlagt. 

● Vassfarstien. 

 Følgende gjenstår: 
Tom-Erik har ansvaret for å ta kontakt med Flå kommune og avtale et møte, og sende ut liste 
til styret for oppfølging av grunneiere som ikke har signert avtalen. 
          

● Valgkomité. 

Vibeke forespør noen flere aktuelle kandidater. 

● Turprogram 2019. 

Finn har det meste på plass, og dugnader vil bli skilt ut som egen post. 

 



SAK    64/18: Koiene våre. 

• Vikerkoia m/økonomirapport. 

Flytting av solcellepanel, montering av gardiner, bytte senger, belysning i stua, noe inventar.Vi ønsker 
snarest å få infomappe på plass. Det er ønske om å bore etter vann på tomta, men denne saken ønsker 
styret å utsette til neste år. Økonomisk status: pr. dato er det fakturert 1.772.107,- på prosjektet. 

• Hovinkoia m/økonomirapport. 

2 dagers veddugnad gjennomført, og det blir dugnad med å få torv på taket seinere i høst. Tilbud på 
nytt uthus fra Gausdal Stav og Laft på kr. 64.000 uten kledning, tak og fundamentering. Styret ønsker 
å utsette vurderingen av dette til neste år. Økonomisk status: pr. dato er det fakturert 1.183.265,- på 
byggeprosjektet. 

• Booking-systemet 

Det nye booking-systemet er en utfordring for administrasjonen pga manglende opplæring og at det 
ikke foreligger manual for bruk. Vibeke har kontaktet de ansvarlige i DNT for å få noe skriftlig for 
back-office delen. 

Skilt for merking av rom og senger er på plass på de fleste av koiene våre. Tom-Erik viste fram 
informasjon i forbindelse med det nye bookingsystemet, og skal lage felles oppslag som skal ut på 
koiene. Viktig at koiesjefer oppdaterer mappa forløpende når det blir sendt ut ny informasjon. Det ble 
vurdert om en skråhylle for protokoll og informasjon på koiene hadde vært praktisk. 

• Oppfølging av besøk på koiene   

Det har vært noen uheldige episoder på koiene, og Vibeke foreslo at vertskapsrollen og hvordan vi 
som ambassadører for DNT Ringerike best kan forholde oss i ulike situasjoner tas opp blant annet på 
koiesjefmøtet. Viktig at koiesjefene legger inn noen ekstra inspeksjoner i høst. 

Hytte ved Småvatna skal legges ut for salg i løpet av 2019, og siden dette kan være et alternativ til 
Vassfarkoia er det aktuelt med en befaring. 

SAK 65/18: Økonomi. 

Gjennomgang ved Vibeke av 2. tertial som viser et resultat på kr. 63.513,- hittil i år. Beholdning 
kontanter bank og post ligger på 2.2 mill kr. 

Sluttrapporter for Viker- og Hovinkoia bør påbegynnes så snart byggeprosjektene er avsluttet slik at 
søknader for utbetaling av støttemidler blir sendt. Byggelånet skal innfris i mars 2019. 

SAK    66/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

Verdensdag for psykisk helse 10.10.18. 

 Godt samarbeid med våre partnere; Aktivitetshuset Regnbuen, Ringerike kommune 
 og Ringerike Frivilligsentral.  

Byttedag 23.10.18. 



Torunn Mathisen stilte hallen på Hønefoss vgs. til disposisjon. 30 stk. benyttet tilbudet, og det ble godt 
mottatt av de fremmøtte. Vibeke foreslår at vi prøver byttemarked på Kom deg ut-dagen i september. 
Arrangementet bør annonseres i Ringerikes Blad, Nyhetsbrevet og på hjemmesida vår. 

SAK    67/18: Arrangementer framover.  

Tur med Villa`n til Hovinkoia 31.10.18.  

Høstmøtet 1.11.18.  kl.1900. Programmet er klart, fokus på koier og turer - foredrag om B. Bache. 
Kaffe (to kanner medbringes pr. styremedlem) og kake/frukt til bevertning. 

Julemøtet 6. desember, Ringkollstua. Kjersti prøver å få med elever fra Ringerike Folkehøgskole for 
underholdning. Oppmøte Osloveien 10 kl.1730. Finn går som vanlig opp Gamlebakka, oppmøte 
Smeden kl. 1630. 

SAK    68/18: Daglig leders punkt. 

Tom-Erik skal sende liste over grunneiere langs Oppturstien til Vibeke slik at grunneieravtalene blir 
sendt ut så snart som mulig. Planen er å begynne merkingen av stien til våren slik at den kan benyttes 
under OPPTUR 2019. 

Innkjøp av ny printer godkjent av styret.Vibeke ber om at hengeren vår ryddes etter bruk, og at det 
meldes i fra om noe av utstyret er defekt.                             

SAK  69/18  Eventuelt 

Anerkjennelse til folk som slutter i styret/andre verv ble diskutert i form av diplom/gave - styret jobber 
videre med dette. 
  

SAK  70/18: Neste møte. 

             21. november kl.1830. 

             Erik Lunde/sekretær 

 

 


