
 
 
 
 
Referat styremøte i DNT Ringerike 
 
Tid: 28/5-2018 kl. 1830 
 
Sted: Osloveien 
 
Tilstede: Erik, Karin, Karsten, Tom-Erik, Finn, Odd, Vibeke og Daniel 
Meldt forfall: Ive og Stina.  
 
Sak 33/18: Godkjenning av dagsorden – ok 
Sak 34/18: Godkjenning av referat fra styremøte – ok 

• Erik sjekker med DSB vedr. lagring av gassbeholdere på koiene. 
Sak 35/18: DNT Ringerike 

• Ive trekker seg fra styret fordi hun ikke får tid nok til å følge opp vervet slik 
hun ønsker. Erik sa seg villig til å tre inn som sekretær etter Ive. 

• Barnas Turlag Kobolt-gruvene. To familier påmeldt. 
• 125-års jubileet. Jubileumsheftet (distribueres på hyttene og div. arr.) er 

ferdig, og det ble delt ut til styret. Karsten Lien, Marit og Per Stubbraaten har 
gjort en strålende jobb ifm. heftet. Tusen takk for bidraget! Blir sendt ut med 
Fjell & Vidde den 8. juni. Karsten setter opp et endelig regnskap for heftet. 
Karsten har fortsatt ikke hørt noe fra Drammen og Kongsberg vedr. 
samarbeide i jubileumsåret. Våre jubileumsturer går som planlagt. 

• Vassfarstien. Deadline fra trykkeriet i begynnelsen av august. Fire sider pr. 
etappe inkl. kartbeskrivelse. Grafika er lev. for turinfo.-tavler, de er den 
eneste som kan lev. metallskilt. Skilt på torvet – Elvelangs på den ene siden og 
Vassfarstien på den andre siden. Bilder er sikret fra fylkesfotoarkivet gratis. 
Utvendige tavler (ca. 80 x 60) på hyttene. Endelig pris blir sendt ut på mail til 
styret. Milskilt blir satt ut fra start. Nettsiden inneholder info. om tur, hefter 
etc. + app. Belønningspinn til fullførte. Finne riktige stemplingsstenger til hver 
etappe. Ola Hølen reagerte på vårt arbeid med Vassfarstien. Ole Martin 
oppretter evt. dialog for å høre. 

• Strategi 2018-2020. Endelig gjennomgang av styret innen mandag 11. juni. 
• Vurdering av generelle vilkår og retningslinjer for fellesturer. Maksdekning 

settes til kr. 3.000.-, er det flere blir det delt på antallet turledere. Endre pkt. 5 
i retningslinjer til å gjelde vinterturer også. Differensiere pris ift. medlemmer 
og ikke-medlemmer. Pkt. 7 og 8. endres til å ”godkjenne turledere” og 
”koordineres av administrasjonen”. Vibeke reviderer generelle vilkår og 
retningslinjer. 

• Varslingsrutiner DNT. DNT sentralt har utarbeidet rutiner og disse vil bli 
gjennomgått på landsmøtet. 



• Lønnsjustering. Regulering pr. 1 mai. Tom-Erik og Vibeke går i dialog og Tom-
Erik legger frem forslag for styret. 

SAK 36/18: Økonomisk oversikt 1. tertial 2018 
• Kr. 26.000.- fra forsikringen grunnet tapte utleiekostnader på Vassfarkoia. 
• Regnskapet viser et overskudd på ca. 35.000,- for 1. tertial. 

SAK 37/18: Koiene våre 
• Vikerkoia m/ økonomirapport; fikk melding fra Sigbjørn Kana, Hedda hytter – 

montering 11. juni, evt. 18. juni. To/tre ukers byggeperiode. Ekstrakostnad ifm. frakt 
av elementer inn til hytta pga. liten vei ift. kjøretøy som skal frakte disse. Pris 
kommer. Kr. 163.000.- over på graving. Spriket vil vi ta igjen da vi går under på en del 
andre poster.  Totalt gått over kr. 230.000.-. Nybo-kjøkken har gitt tilbud på kr. 
16.000.-. Heddahytter har gitt tilbud på ca. kr. 51.000.-. Pipe og ovner (Varmefag kr. 
87.000.-), Heddahytter kr. 82.000.-. Pris på sofa (samme løsning som Fønhuskoia) kr. 
15.000.- - 20.000.-. Tom-Erik sjekker forskjellen. Budsjettert med kr. 250.000.- på 
inventar. Senger og spisebord kommer i tillegg. Fikk ikke midler fra 
Sparebankstiftelsen og kr. 100.000.- mindre fra Olav Thon. Da må vi egenfinansiere 
(kr. 200.000.-) denne delen. Tippemidler er ikke blitt tildelt enda. Fått klage på rot og 
sopp. Noe av dette er allerede ryddet og fjernet. Vi legger ut info. om byggeperiode 
etc. 

• Hovinkoia m/økonomirapport. Får heller være litt nøkterne ift. innkjøp av inventar. 
Ca. Kr. 430.000.- i minus på begge (Vikerkoia og Hovinkoia) byggeprosjektene. 
Ekstrautgift på pipe og ovn pga. montering kr. 7.000.-. Kjøkken fra Nybo. Sparer 
penger på senger, bord og stoler. Kjetil er ferdig med dører, utforing av vinduer etc. 
Åpningsdato 12. august. Invitasjon sendes ut. 

• Friluftshuset Åsa. Kjøpt stoler, kjøkkenutstyr etc. på loppemarked for kr. 700.- 
Vinduer og lister er igjen av oppussing. Alle søknader ift. bruksendring er sendt til 
kommunen. Uke 21 var Ringerikes Blad tilstede for å lage sak til sommerbilaget. 
Finne en bedre løsning for lagring av kano siden det blir trangt i kajakklageret. 

• Vassfarkoia/Røde Kors-hytta på Veneli. Tilbud/erstatningsoppgjør, gjerne en løsning 
der forsikringsselskapet står for gjennomføringen. Kan forsikringsselskapet sette 
(styrt gjennomføring) opp en hytte fra f.eks. Heddahytter, Ål-hytta eller Gausdal stav 
og laft? Vibeke sjekker. Leieavtalen med Røde Kors kr. 17.000.- /år, mulighet for 
forhandling? Viktig å få inn et punkt ift. varsling av øvelser. Endre pkt. 5 og tillegge 
utleier dette ansvaret. Sjekke leiepris på Gjeterhytta i perioden Røde Kors hytte 
brukes av Røde Kors. Viktig å merke med skilt fra merket sti frem til hytta. 

SAK 38/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 
• Vårslepp Felleskjøpet 21. april. Deltakerrekord. Kjøpte ”Ti på topp” og kart. 
• Opptur 2. mai. Seniorer stod for aktivitetene. Godt engasjement. Over 550 deltakere. 

Folkehøyskolen kan delta igjen i 2019. 
• Jubileumsarrangement 3. mai. 45 personer, godt arrangement. Fornøyde deltakere. 
• Jubileumsfest 5. mai: Vel gjennomført og flink komité. Meget god mat og egnede 

lokaler. Dag har tatt mange bilder (blir invitert til sommermøtet). 
• Verdens aktivitetsdag 9. mai. DNT Ringerike hadde stand på torvet og fikk solgt noen 

hefter.  
• Åpning av Pråmvika 26.05.18. Finn Granum representerte DNT Ringerike. 
• Åpning av Gjevlekollen 27.05.18. Erik Brenden var turleder og representerte i tillegg 

DNT Ringerike. 



SAK 39/18: Arrangementer framover 
• Landsmøte 7.-10.6.18. Følgende delegater deltar på Landsmøtet; Karsten Lien, Karin 

Solberg, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Hege Ballari Rindal og Vibeke Tjøm. 100% 
dekking av kostnader knyttet til landsmøtet som tidligere år.  

• Sommermøte 13.6.18. Hovinkoia kl. 1800. Finn går fra Ullern. Finner løsning for 
samkjøring kl. 1700. Hører med koiesjef vedr. mat/servering.  

• Høstmøtet 1.11.18. Hovinkoia. Bjørn Johnsen (foredrag Bernhard Bakke) bookes av 
Karsten. 

SAK 40/18 og 41/18: Daglig leders punkt + evt.  
• Vassfarstien – søkt Statskogmillionen (kr. 15.000.-) til klopper og stiutbedring. 
• Sendt søknad ifm. ferskingkurs. Søkt midler til to kurs. 
• Vibeke ønsker bedre rutiner for utstyret vi har i kjelleren i Osloveien. Henger må 

tømmes, utstyr tørkes og settes på plass igjen etter endt arrangement. Om man ikke 
har anledning til å gjøre dette selv må Vibeke eller Hege få beskjed. Utstyret blir 
utsatt for slitasje ved bruk og det må meldes fra om noe av utstyret er ødelagt slik at 
dette kan erstattes. Når utstyr skal hentes til arrangementer er det fint om man 
avtaler dette i litt god tid. 

• Bedre rutiner ift. referat stimøter. Finne et system som er enklere ift. innkalling 
dugnad. 

• Vibeke etterlyste tilbakemelding på tilbud fra Tjøm kommunikasjon vedrørende hjelp 
med sosiale medier og Tom-Erik følger opp dette. 

• Veddugnad på div. koier. Vikerkoia bør prioriteres. 11.-12. juni passer Erik. Tom-Erik 
prøver den 12. Finn kan muligens. 

• Erik reviderer vaktlista. 
• Åpning av Vassfarstien på torget 25. august. Karsten, Odd og Erik er frivillige.  

SAK 42/18: Neste møte 
• Onsdag 22. august kl. 1830 

  
 
 
 
Referent 
Daniel Holm 
 
 
 


