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Årsberetning for år 2016

Foreningens formåI:

DNT Ringerikes mål er å utvikle tur- og friluftslivet på Ringerike og omegn.

Referat fra årsmøtet for 2015

Årsmøtet i DNT Ringerike for året 2015 bte avholdt i Metodistkirken, Storgata 7, Hønefoss, torsdag
17. mars 2016 kL 1900.

Før selve årsmøtet ønsket styret å inforrrere om:
- Nye assisterende koiesiefer

Mer overnatting og økt arbeidsmengde gfør atkoiesjefstabenutvides: Følgende hartatt på seg

velv som assisterende koiesjefer: Karin Solberg, Storekrak. Kjetil Ødegård, Buvasskoia.
Anders Lind Grønknutkoia.

- Buvasskoia - Byggeprosjekt er ferdigstilt
Kjetil Sudgarden, Janne Marit og Bjørn Ellingsen ble berømmet for vel giennomført
byggeprosjekt. Spmebankstiftelsen har tidligere uttrykt tilfredshet med pengeutnyttelsen. Kjetil
Sudgarden ble overrakt en oppmerksomhet som takk for innsatsen i byggesakene i foreningen.

- Storekrak Prosjektet er avsluttet noe <<småtterieo» gienstår.

- ByggeprosjektYikerkoia
Erik Brenden infonnerte om plan og behovsanalyse av den opprettede interimbyggekomiteen.
Planlagt ferdig restaurert og åpnet i 2018.

- Byggeprosjekt Juliussen bua
Restaureres * noe på koia. Samarbeid og kostnadsdsling med DNT OO. Ferdig 2016.
Byggekomiteen består av Lars Goa Stein Thoresen og Kjetil Sudgarden.

- Hovinkoia. Koia er stengt inntil videre, den gamle koia skal til Slottsparken i første omgang.
Styreleder redegiorde for veien videre.

Årsmøet:
1. Åpning

Styreleder Erik Brenden ønsket velkommen til årsmøtet.

Innkallingen ble godkjent.

Erik Brenden informerte om at revisjonsrapport dessverre lå ute med feil på nettsiden i underkant

av ett dø§r,men at dette taskt'ble rettet opp.

2. Valg av møteleder, referent, underskrivere aY referat og tellekorps
Erik Brenden ble valgt til møeleder, og Hege Ballari Rindal ble valgt til referent

Brit Holt og Stein Thoresen ble valgt til å skrive under protokollen.

Ole Martin Høgfoss og Sotbjørg Koksrud ble valgl til tellekorps.

3. Årsberetning
Nestleder Erik Lunde leste referatet fra årsmøtet for 2014 og årsberemingen for 2015.
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Kommentarer Torbjørn Andreassen: Vil det bli skifte av skilter på sti og har foreningen en plan for
dette?

Erik Lunde: Dette vil sfie gradvis da dette er en betydelig koshad.
Komme'lrtar Torbjørn Andreassen: Det bør giøres noe med typografi og fargevalg i Skauleisposten.
Erik Lunde: Det er notert og vil imøtekommes. Merknad: Dette var meldt inn til tykkeriet i år,
men gammel typografi ble ved ea feil likevel benyttet.
Karsten Lien: DNT Ringerike sitt samarbeid med Peærsøyas venner bør nermes i årsmeldingen.
Erik Lunde: Det er notert og vil imøtekommes.

Revidert årsregnskap
Daglig leder Vibeke Tjøm gikk giennom resultatregnskapet for 2015. Årsresultatet var lr Zg3 127,-
, sorn s§ldes stor aktivitet og dugnader, økning i ovemattinger og medlemskap.
Kommentar Torbjørn Andreassen: Spørsmål om hva dugnadstimer utgiør verdimessig i regnskapet.
Erik Brenden: Dugnadsinnsats blir ilke regnskapsført, men ville tilsvare om lag l,S -Zmill. ilønnskoshader.

Etterpåpresenterte vibeke Tjwnbalanæn for 2015. sum egenkapital og gield er
kr 3 684 6l l,-.

Regnskapet ble ensæmmig vedtatt.

Budsjett
Erik Brenden la fram budsjettet for 2016.
Kommentar fra Ole Martin }Iøgfoss om koieinntekter: stiller spørsmål om inntekter fra Hovinkoia
bør værc med i budsjettet.

Erik Brenden: Budsjettet var satt fer beslutningen av rivning ble tatt og er derfor inkludert i
budsjettet.

Budsjettet for 2016 ble enstemmig vedøu.
fnnkomne saker
Yedtektsendring § 6
Karsten Lien la frem styrets forslag til vedtektsendring, § 6 siste avsnitt (tillegg med uthevet
skrift):
Vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall blant de medlemmer og æresmedlemmer som er til
stede, med de unntak som er nevnt i § 8 og § 9.

Forslaget ble enstemmig vedøtt.



7. Valg
Val[komiæen v/ Tonmn Mathisen la frem forstag til nytt styre for perioden 20rc-2017. Erik

Brenden giennomførte valgel
Valgkomiteen har bestått av Toruon Mathisen, Rune Thorsen og Per H. Shrbbraaten

Leder: Yngve Johan Tirevoll 2016-2017 På valg

Nestleder; Erik Lunde 2016-2018 På valg

sekretær: Finn Granum 2015-2017 Ikke på valg

Styremedlem: Karin Solberg 2015-2017 Ikke på valg

Styremedlem: Tom Erik Johansen 2016'2018 Påvalg

Varamedlem: Karsten Lien 2016-2017 Påvalg

varamedleur: oddF. Tangen 2016-2017 Påvalg

varamedlem: Ive Langesæter 2016-2017 På valg

varamedlem: Torbjøm Andreassen 2016-2017 På valg

Forslaget ble enstemmig vedta:tt.

Erik Brenden og Vibeke Ijøm tal&et av Rrme Thorsen (valgkomiteen) Janne Marit Ellingsen

(sqnemedle,m),'ingeborg §ænsli (varamedlem) og Tom Finnerud (varamedlem) for sin ionsat§ i
foreningen.

på vegne av foreningen talJcet Erik Lunde og Vibeke !ønn Erik Brenden for I år som stJneleder.

ErikBrenden ørsket ny styreleder Yngve Johan Tirevoll velkommen.

Yngve Johan Tirevoll gleder seg til å ta fatt på styreledervervet.

Referent Hege Ballari Rindal

llønefoss, 17.03.20t6

tsrftNolt S@,i*TTlæq,e,w
Sig. Sigr.
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Ytre miljø:

Driften av foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for tilsvarende foreninger.

Gjestene på koiene oppfordres ttlhtamed seg det avfallet som de ikke selv kan brenne på stedet.

Sikkerheh Vi praktiserer utsendelse av risikoskjemaer til alle turledere i forkant av turene. Likeså er

koiesjefene pålagt å sjekke brannsikkerheten på koiene hvert fu, og de stiansvarlige sjekker utsatte stier og

broer. Styret har vedtatt en beredskapsplan tuftet på forslag fra gruppen som ble nedsatt i DNT sentralt.

Møter i RT/DNT Ringerike:

Styremeter: 9 møter.

Koiesjefmøte: I møte.

Møtefor stiansvarlige.' 1 møte.

Turkomitåmøter:Her har det vært flere møter for hele komiteen, og en rekke uformelle samtaler. Finn

Granum har hatt hovedansvaret for turprogrammet'

RedaksjonshomitCmeter: Det har vært flere møter og ellers har komitdmedlemmene jobbet mye på egen

hfuid, til sammen 165 dugnadstimer inkl. møtene. Skauleisposten for 2017 ble sendt ut i desember2A16.

Medlemsbladet vårt ble med dette distribuert i god tid før tursesongen startet i2017. Komiteen har bestått

av Per H. Stubbraaten, Finn Granum, Axel Holt, Erik Lunde og Hege Ballari Rindal.

Sommermotet: Møt€t ble holdt på Vikerkoia l6.juni med 17 deltakere.

Høsfrnøtet: Møtet ble holdt på Ringerike Folkehøgskole 3. november med 50 personer tilstede. Foredrag

ble holdt av Fridtjof Jørgensen med tittelen « Barn og unge under krigenn. I tillegg ble det informert om

Barnas Turlag, planene for ny Hovinkoie, restaurering av Vikerkoia samt den nye Ellingseterkoia. Noen

smakebiær fraturprogrammeti29t7 ble også lagt fram.

,Iulemotet: Tillitsvalgte, komitdmedlemmer og turledere ble som vanlig invitert til den tadisjonelle
førjulsfesæn som fant sted på Ringkollstua 8. desembeq og44 giester møtte opp. Det ble julemat med

påfølgende kaffe og dessert. Elever fua Ringerike Folkehøgskole stod for musikalsk underholdning, Erik
Lunde stod for kveldens quiz og Marit Stubbraaten senget nok en gang for sanger.

l

Eksterne møter:

DNTs Landsmote ble avholdt i Lbm 9.-12.6.16. Fra DNT Ringerike deltok Ive Langesæter, Tom-Erik
Johansen, Yngve Tirevoll, Hege Ballåri Rindal og Vibeke Tiøm.

Østlandsmøtetble arrangert av DNT Varsjø og avholdt på Ødemerrksln7.2.16 med 15 foreninger samt

DNT sentralt representert. Erik Brenden deltok fra DNT Ringerike.

Jubileunsseminar for Oslo og omlands friluftsråd - 80 år: DNT Ringerike ble invitert til å bli med på

jubileumsseminar for OOF den 17. okt. ved Skullerudstua i utkanten av Østmarka i Oslo. Det ble en
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veldig spennende og hektisk dag med mange foredrag og paneldebatter om aktuelle temaer og utfordringer
frilufulivet står ovenfor.

Ringeriksftlmen: Phvårparten ble DNT Ringerike invitert til premierefest på Ringeriksfilmen som Steinar
Hybertsen har laget. Del en viste et historisk tilbakeblikk på regionen, mens del to var viet til presentasjon

av vårt brede kultur og idrettsliv gjennom årene. I filmen var det klipp fra noen av våre turer samt et
intervju med administasjonen i forbindelse med sommermøtet på Buvasskoia. DNT Ringerike ble i
tillegg valgt ut som mottager av billettoverskuddet.

Administrasjonen har deltatt på ulike møter i DNT, og har påtau seg oppdrag for ulike organisasjoner i
nærrriljøet og informert om DNT og DNT Ringerikes aktivitet. Vi hff også bidratt på Verdens
aktivitetsdag både på Jevnaker og Ringerike i samarbeid med kommunene.

Kurs:

Førstehjelpskurs:12016 ble det avholdt førstehjelpskurs i DNT Ringerikes regi med Amund Berg fra
Ringerike Brannvesen som instruktør. Kurskvelden ga deltagerne en innføring i pra*tisk førstetrjelp og i
alt 6 personer deltok.

Ferckinghurc.. DNT Ringerike fikk støtte til å giennomføre Ferskingskurs i regi av DNT/
Gjensidigestiftelsen. Ferskingkurs i friluftsliv er både for dem som har gått liu på tur før og dem som er

helt nybegynnere. Tanken er ikke at folk etter endt kurs skal være klare for å krysse Hardangervidda på

ski, men at de skal kunne gå på dagsturer i nærmi§øet. I tillegg til økt kompetanse, ønsker vi at deltakeme

får økttrygghet, selvtillit og inspirasjon. Dette er et pral<tisk kurs der deltakerne selv skal ffi prøve seg på

bålfining, matlaging ute, bruk av primus, kart, kompass og turplanlegging. Man lærer også om
bekledning, pakking av dagstursekk, allemannsretten, stier og merking, og DNTs tilbud. Etter endt kurs

ftir man kursbevis og en handbok i friluftsliv. Vi giennomførte i alt tre kurs; et ordinært kurs, et for
ungdommer i 4H, og et kurs tilrettelagt for rullestolbrukere (sistnevnte i samarbeid med Fossekallen IL).
Vi hadde i alt 33 deltakere som deltok på kursene.

Ulike arrangementer:

Eventyrctund 8. mars på Ringkolleu Til sammen 50 bam og voksne møtte opp på kvelden.

Sammenkomsten ble ledet av Axel Johan Holt og Ive Langesæter.

Stand på Vårsleppet, Felleskjøpet 2. øpril: Erik Lunde, Tom Finnerud og Bjørn Even Gulsvik deltok og

delte ut brosjyrer og markedsførte turtilbudet vårt for mange besøkende som var innom standen i løpet av

dagen.

Opptur,4. mai: DNT Ringerike årangerte OPPTUR for sjuende gang i 2016 i samarbeid med

idrettselevene på Ringerike Folkehøg§liole som sto for aktivitetene i målområdet. Elevene startet fra
Borger i Haugsbygd og gikk på godt merket sti og endte opp ved Fleskerud i Åsa. Før avslutning av

arrangementet ble det trukket ut fine premier. I alt 520 deltagende elever fra 9 ungdomsskoler i distriktet
vårt deltok. Flere fra seniorgruppa stilte velvillig opp på selve dagen i tillegg til Per H. Stubbraaten,

(iersti Hovland, Hege B. Rindal og Vibeke liøm.

Yerdens øktivileedøg, Jevnahø 10.mai: Vi ble inviært til å stille med stand under Jevnaker kommunes

markering av Verdens aktivitetsdag. Vi stilte med telt og banner og kokle kaffe på bålpanne til glede for
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mange forbipasserende. Fra styret stilte Tom-Erik Johansen og Torbjøm Andreassen som informerte om

våre-aktiviteter, organiserte turer og koier. I tillegg ble Ti på topp-hefter solgt på standen.

Kølfehohen ved Trollfossen, 2. juli: Erik Lrmde var ansvarlig for arrangementet som samlet 22 deltagerc.

Ringeriksdagen,3. septembr-r.. Yngve Tirevoll, Hege Baltari Rindal, Erik Lunde og Vibeke Tiøm betjente

rt Jd"o somlar plassirt rir a vis Fengselshaven. Det var mye folk ved standen og både DNT-artikler og

medlemskap ble solgt i tillegg til informasjon om turer og aktiviteter.

Kom deg ut-dagene:

l) petersøya, T. februar: Til sammen ca. 50 bam og voksne var innom i løpet av dagen som vax preget

av holkeføre og kald vind. Dagny Sjursdotter, Svein Roger Thorsrud, Hege Ballari Rindal, Bjørn

Even Gulsvik og Vibeke Tjøm deltok. Vi samarbeidet med Ringerike Soroptimistforening som

sørget for transport av beboere på Hvalsmoen Transittmottak slik at de fikk delta på Kom deg ut-

aug* og Ringerike Sportsfiskerforening deltok også med fiskeaktiviæt for barna-

Z) petersøya, 4. september: Ca. 250 barn og voksne kom til arrangementet på Petersøya. Knivlaget og

Fossen friluft var med som gode samarbeidsp og DNT Ringerike stod for

inforrrasjonsstand, pinnebrødsteiking, fiske, kaffeservering og natursti.

Dagry Sjursdotter, Hege Ballari Rindal, Shilan Haszum, Tom Finnerud, Ive Langesæter, Tove

Tveter, Tom Finnerud, Stein Thoresen og Vibeke Tjøm stod for giennomføringen av Kom deg ut-

dagen. Vi samarbeidet i tillegg med Ringerike Soroptimistforening som stod forbusstransport av

beboere på Hvalsmoen Transitftnottak. Med deltagere fra flere nasjonaliteter, spesielt kvinner og

barn, ble det en flou dag i det fri.

Natten i forkant var det også tilbud om overnatting i forbindelse med #nattinaturen. Tom Erik

Johansen hadde ansvaret for opplegget som ca 30 personer deltok på. DNT Ringerike stilte med

tønnegrill, bålpanner,lawo og hengekøyer om folk ikke hadde egne telt/overnattingzutstyr. Flere

barnefamilier og politikere stilte opp. Vi koste oss ved bålpannene til langt på kveld med hyggelige

prat grilling og kos og på morgenen hadde vi felles frokost før Kom deg ut-dagen begynte.

Kaffelsoken på Grønknuten, 17. septenber: I år var Erik Lunde og Finn Granum hovedansvadig for

kaffekoken som samlet 70 Personer.

Andre saker som styret og administrasjonen har arbeidet med:

1) Hovinkoia
(oiesjefene Solbjarrg og Sven Koksrud bidro i forbindelse med tønrming av Hovinkoia på vårparten før

den bie tatt ned og rå*;urert for oppsetting i Slottsparken. Forhandlinger om overdragelse av eiendorlmen

fra DNT Osto ogbmegn ble påbegynt, og pristilbud på ny koie fra Gausdal Stav og Laft innhentet-

planene for ny toie ulJhgt årrr pÅ høsmrøet, og medlemmene ga sin fulle søtte til oppsetting av ny koie

ved Setertjern.



2) Wherhoia
Interimstyre bestående av Erik Lunde, Karin Solberg og Ole Henrik Brekke har vurdert ulike alternative
løsninger for restaurering av Vikerkoia. Styret har vedtatt at ny Vikerkoie skal være en av foreningens
gavertil medlemmene i jubileumsåret 2018.

3) Ellingsete*oia
I forbindelse med Vassfarstien dukket ønske om en overnattingsmulighet mellom ltrønefoss og
Ijuenborgkoia opp. Kjetil Sudgarden, Tom-Erik Johansen og Per Stubbraaten var på befaring, og fant at
Ellingseærkoiavar et godt alærnativ. Leiekontakt er klar for undertegning, og restaureringsarbeidet skal
etter planen startes opp våren 2017.

1) Sosidc medicr

\ilebsiden - www.dntrinserike.no
DNT Ringerikes websider har vært en veldig viktig plattform for å informere våre medlemmer i året som
har vært. Det er blitt publisert nyheter og lagt ut turreferat med god hjelp fra bidragsytere som har sendt
inn bilder og referat fra turene som har blitt arrangert. I tillegg har Skauleisposten, nyhetsbrev og annen
vikti g informasj on blitt publisert.

Facebook-
DNT Ringerikes Facebook side har vært en veldig viktig kanal i året som har gått. Her har det blitt
publisert tips, nyheter og oppdateringer til brukeme. Det være seg alt fra endringer i fors§ellige turer eller
spesielle oppfordringer i forhold til jakt. Siden har hatt en betydelig vekst det siste året. Ved utgangen av
2015 hadde siden 1065 bnrkere og ved utgangen av desemberi20l6 hadde siden 1400 brukere. Det er en

økning påover20oÅ.

Instagram - @dntringerike
DNT Ringerike har fitt sin egen Instagram-konto i løpet av 2016. Dette er en bildedelingstjeneste som
gør detmulig for folk å abonnere på kontoen vår, og kunne følge med på bilder vi legger ut i forbindelse
med turer og alciviteær. Bildene legges ut via en app fra en mobil enhet. Brukere kan i tillegg bruke
emneknaggen #dntringerike på sine egne bilder for å legge de i et «album» for DNT Ringerike. Derrred
kan man dele bilder som turrelatert med andre brukere. Kontoen ble opprettet i slutten av mai og ved
utgangen av året hadde kontoen 304 følgere.

Youtube
DNT Ringerike har fru sin egen konto på Youtube i 2016. Dette er en videodelingstjeneste som giør det
mulig for oss å lage filmer fra våre turer og aktiviteter og legge de ut på Youtube slik at andre kan se de.

Dette er en glimrende måte å nå flere mennesker på og samtidig markedsføre våre aktiviteter og turer.
Foreløpig ligger det kun ute to videoer fra Skaurocken på Fønhuskoia i sommer, men disse er sett over
200 ganger til sammen.
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5) Medlemstøllet

Styret i DNT Ringerike og administrasjonen har jobbet hardt med å få opp medlemstallet i foreningen
siden vår økonomi i så stor grad hviler på antall medlemmer. Målseftingen for året var å ha et stabilt

medlemstall over 20}0,og styret kan si seg meget fomøyd med hele 2563 medlernmertotalt for 2016.

Medlemsverving vil allikevel fortsatt bli høyt prioriært-

DNT Ringerikes ti æresmedlemmer er:

Æresmedlem Utnevninssår
Tov Tinnbo 1992
Tore Schulze 2000
Axel Johan Holt 2000

Liv Sl«ettebere 2000

Jan Fredriksen 2000

Tron Trondsen 2001

Inerid Nordsård 2009
Erik Monserud 2409
Kietil Sudsarden 20t3
Per Stubbraaten 2014

6) Partnerskaps øvtøle B uskerud fylkes korn flune

DNT Ringerike fikk videreført partrrerskapsavtalen med BFK og mottok 1« 60.000 i tilskudd til
gieonomføringstiltak i ffid med handlingsplanen.

Formålet med avtalen er at den skal bi4ra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud giennom

frsisk aktivitet knyttet til friluftsliv. I tillegg er det ønskelig at DNT Ringerike samarbeider i enda større

grad med kommunene og aktivt påvirker det lokale folkehelsearbeidet. DNT Ringerike skal legge til rette

for tur- og aktivitetstilbud hele året, arangere aktiviteter for DNTung-gruppa og de flerkulturelle i
distriktet vårt. Målet for sistrevnte gruppe er å bidra aktivt for å få med flerkulturelle i ordinært turtilbud.
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7) Tipåtopp

Ti på topp,kampanjen ble igangsatt med markering under verdens aktivitetsdag 10. mai med stand i
Sønrdre Park. Tom Erik Johansen fra Ringerike kommune og daglig leder Vibeke Tjøm solgte rykende
ferske Ti på topp-hefter til interesserte og bidro med turtips. Buskerud bedrifuidrettsl«ets er

hovedarrangøret,men lokalt har Tom- Erik Johansen påtau seg oppfølging av prosjektet. I alt har 413

deltakere registrert seg og gått til silnmen over 7 500 turer. Med 20 varierte turer i forskjellige
vanskelighetsgrader er dette blitt et tilbud som tiltrekker seg ulike , alt fra barn til
pensjonister og alt fra de som tar 6n tur i uka til de som tar flere om dagen. DNT Ringerike bidrar til
kampanjen med noen av postene og turvakfinestere har vært Finn Granum, Erik MonserudÆrit Olaug

Monserud, Tom-Erik Johansen, Kari-Anne Jørgensen Hansen, Trond Olav Vassdal og Kjersti Hovland.
Som en liten takk for innsatsen til turvakunesteme og lokale sponsorer ble det arrangert sornmeravslutning

med bevertning 21. juni.

8) Klart det går-prosiektet

DNT Ringerike ble i2016 for andre år på rad tildelt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(BUF-dfu) for å arrangere turer for funksjonsnedsatte giennom prosjektet «Klart det går!". Det ga i høst

DNT Ringerike mulighet for å invitere deltakere med funksjonshemninger på hyttetur til Fønhuskoia for

tredje år på rad. Bålplassen utenfor hytta er blitt utbedret og tilrettelagt for rullestolbrukere med midler fra

Sparebankstiftelsen Ringerike. I tillegg til overnattingstur har vi arrangert dagstur, Ferskingkurs i
friluftsliv tilrettelagt for rullestol, gå- og sykkelturer på Eggemoen og kajak&padling ved Petersøya. I mars

2017 q Ingrid Nordgård på vegne av DNT Ringerike invitert delta på en større konferanse «Lev vel» i
regi av Extrastiftelsen i Oslo der hun skal fortelle sin historie om å bli handikappet og hvordan friluftsliv
og naturopplevelser kan bidra til livskvalitet i alle faser av livet-

9) Pmsjekt Yassfarstien 2Afi - 201E

En frldig komiæ for Vassfarstien ble satt sammen våren 2016. Den bestar av en ledelse, samt alle sti- og

koieansvarlige på strekningen Hønefoss - Fønhuskoia. Komiteen har hatt to møter, i tillegg har

komiteledelsen hatt et møte for utarbeidelse av budsjett. Søknad til turskiltprosjeklet om tilskudd til
skilting og merking er sendt. Komiteen arbeider videre med bl.a. utforming av en informasjons

brosjyre, utforming av skilt og tavler, merking og skilting etablering av hjemmesiden vassfarstien.no.

Komiteen avdekket raskt et behov for op@eling av etappen Hørefoss - liuenborgkoia i to, dette har ledet

til at DNT Ringerike har leiet ei koie midweis på dette strekket, Ellingseterkoia.

10) Kanoutleic - haiakkinnkioP

Det er tilrettelagt for utleie av kanoer på nettsiden vår. Det har vært utleie av kanoene til medlemmer i
løpetav 2016, og dette har gitt noen leieinntekter. Vi har fortsatt leieavtale for oppbevaring av kanoene

med Oddvar Røysi på Hvalsmoen. Erik Lunde har stått for utleie av kanoene. Ved [ielp av eksterne midler

gikk vi også til inn(ierp av en eksta kajakk i løpet av solnmeren. Kajakkene ble mye benyttet sonlmeren

2016 påkajakk-kurs på Steinsfiorderl og nye kurs og turer med kajakk er planlagt for 2017.

11) Rabattavtaler

DNT Ringerike forlenget rabattavtalen med Sport 1, Hønefoss i desember 2016. Avtalen gielder fram til
desember 2017 ogkan reforhandles. Foreningens medlemmer f;ir 15 Yor*attpå alle varer unntøtt

tilbudsvarer ved fremvisning av gyldig medlemsbevis.
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12) DNT Ringerihes L21årsjubileum i 2018

DNT Ringerike ble stiftet i 1893 og ffller derfor 125 åE i 2018, det samme året som DNT ffller 150 tu.
I forbindelse med jubileumsåret er følgende aktiviteter under planlegging:

o Markering på Ringkollen 3. mai (stiftelsesdagen) og jubileumsfest 5. mai.
o Jubileurnshefte, som en videreføring av og et supplement til boka som ble utgiu til l0O-årsjubileet i

1993. Redaksjonen består av Axel Holt,lvfarit Stubbraateru Per Stubbraaten og Karsten Lien.
. Åpning av ny Vikerkoie (se pkt.2).
o Åpning av Vassfarstien (se pkt. 9).

13) Uike saher

DNT Ringerike har giennom samarbeid med FNF Buskerud fulgt opp utbyggingsplanene på Turufiell i
Flå kommune, og lokalt har vi engasjert oss i forbindelse med saken om riving av hengebrua på Veme.

Diverse høringssaker har blitt fulgl opp, og innspill sendt inn, der hvor våre stier og friluftsområder
generelt blir berørt av u§ggingsplaner. Tom-Erik Johansen og Vibeke Tjømr har deltatt på

informasjonsmøter i forbindelse med ny E-16 og Ringeriksbanen.

Stinettetl

Stinettet som DNT Ringerike har ansvaret for åholde ved like med rydding og merking, er i brukbar stand

forteller rapportene fra de stiansvarlige. Mye er giort i2016, men rapportene forteller at også en del

gienstår å giøre i2017.

Stinett - Ansvarlige for merking

Koordindor for stit dtst: : Daslie leder Yibeke

Områdenavn Sted Ansvarlise
1. Holleia vest Modum-Krødsherad Morten Bille
2. Holleia øst Ringerike Torunn Mathi sen/Jvlorten

Sasvolden

3. Nordmarka Ringerike Kjersti Hovland/Trond
VassdaUTom-Erik Johansen

4. Nordrnarka Jevnaker (nord for Øyangen til
Svenådalen)

Ola Sjølset

5. Nordmarka Sør for Svenådalen - Asbygda mot
Øvansen

Øystein Aamodt

6. Vikerfiellet vest Vikersefi a- Sandvassdammen Rune Thorsen

7. Vikerfiellet øst Vikersetra-Elsrud Rune Thorsen

8. Viker§ellet nord Vikersetra- Svarttj ern- Steintj em-
Treknatten

Rune Thorsen

9. Vikerfiellet sør Vikersetra-Tossevika-Ringerud-
Ftrøg§ell. Fra
Karibrenna/Flaskenrdsetra til
stikryss ser for tløgfiell til
Høefiell.

Per H. Stubbraaten
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10. Buvannet nord Storekrak- Sørbølseter
Fisketjern-Storekrak
Buvannet-Fisketjem
Brennsetervollen-Bukollen

Finn Granum
Finn Granum
Erik Lunde
Erik oe Brit Olaue Monserud

ll. Buvannet øst Buvannet- Sandvassdarnmen Erik og Brit Olaug Monserud

12. Ftrønefoss - Flåbekk Hønefoss-Oppenåsen-He gglia-
Biømdalen

Erik Monserud

13. Tjuenbor Fra ned. Kollsj{vest), fra
Saksentiem(vest)" fra Flåbekk (øst) Æf Ellins Omholt

14. Strømsoddbygda øst Sandvassbrua-Eidvatnet,
Venef ellet, Urdevasselva-
Huskebudalen

Axel Johan Holt

15. Sørbølfiellet Storekrak-Harehopp Finn Granum

16. Veneli Vassfarkoia-Bj ødnahaugen-
Torget-Harehopp

Kjetil Sudgarden

17. Vassfaret Fønhuskoia-Mølla
Shøsdammen- Slasætra

Tor Ola Skogstad
Kari HaglundNordby

Kontoret:

De nye lokalitetene er funksjonelle for driften av foreningen med gode parkeringsmuligheter, større

kontorlokaler og ikke minst gunstig lagerplass. Administrasjonen har hatt ølt besøk av medlemmer som

ønsker å deponere på DNT standardnøkkel, kjqpe kart eller ffi turtips.

Erik Lunde har satt opp kontorvaktlister og dermed bidratt til for at kontoret har vært betjent alle torsdager

kl. 1600-1900, unntatt i ferier. Besøket er ikke overveldende, men en del stikker innom. Daglig leder,

Vibeke Tjøm, holder kontoret publikumsåpent på mandager kl. 1600-2000 og administrasjonen er begge

tilstede på torsdager fu kl. 1200-1600. Mange er innom kontoret for å sarnarbeide om ulike oppgaver eller

spørre om rå4 selv om mesteparten av kontakten med medlemmene går pr. tlf. eller e-post.

Økonomisamarbeidet mellom kontoret og Hetor Regnskapsservice A/S firngerer også veldig godt. Mellom
styret og administrasjonen råder en positiv tone som gSør atarbeidet i foreningen glir Sodt

Koier:
Koiebesøk:

2015 2016

Koie oe eier: Koiesieflassisterende koiesief Adresse: Ovem. Dassb. Overn. Dagsb.

Buvasskoia RT Bjørn og Janne Marit
Ellingsen/I(j etil Øde gaard

Støaveien 155,
3533 Tyristrand

403 124 297 28

Storekrakkoia RT Finn GranumÆ(arin Solberg Færdenb.7,3514
Hønefoss

230 20 230 2A

VikerkoiaRT Ole H. Brekke Hengsleveien 33,
3515lfunefoss

308 28 305 48
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Grønknutkoia
DNT OO

96 15 108 5

Morten Bille/Anders Lind Tyristubben 35,
3340 Åmot

Hovinkoia
DNT OO

Solbjørg og Sven
Koksrud

Koksrudveien
33. 3530 Røvse

26t 62 9 8

Tjuenborgkoia
DNT OO

Lars Goa/
Stein Thorsen

Vågfudsveien
130,3516
Hønefoss

r58 28 215 31

Vassfarkoia RT Kjetil Sudgarden Soknedalsveien
12,3517
Hønefoss

419 0 422 0

FønhuskoiaRT Olaf Ø de g^r dl S igrid Haugen Søbekkseter,
3528 Hedalen

717 38 635 23

suM 2s92 315 2221 t63

Koiesjefene og assisterende koiesjefer giør en god jobb, og de besøkende gir oss gode tilbakemeldinger.
Det er alltid øn ved, og sengetøy og kjøkkenutstyr er i skikkelig forfatning. Sommeren 2016 hadde vi
flere tilfeller av uønsket besøk og giester som ikke ryddet og vasket etter seg på koiene. Disse sakene ble
fulgt opp, og vi har heldigvis ikke opplevd flere slike episoder på koiene våre.

Arbeidet med restaurering av Juliussenbua ble satt i gang sommeren 2016,o9 snekker Knut Juvet ble
engasjert i arbeidet. Med ny uwendig panel, utskifting av vinduer og dør og et nytt overbygg ved
vedbod/do fremstår bua som en ny fivetg koie. Riving av gammel panel, beising m.m. ble utført på
duguadsbasis.

Som et ledd i kongeparets 25-års jubileum ble Hovinkoia tatt ned stokk for stokk og satt opp igf en i
Sloffsparken. Mange yar det som besøkte koia i løpet av sorlmeren før den ble fraktet til Folkemuseet på
Bygdøy hvor museet er svært tilfredse med å få en turistforeningshytæ i sine samlinger. I forbindelse med
flyttingen av Hovinkoia fra Holleia til Slottsparken, ble vi i DNT Ringerike spesielt invitert til å stå som
hyttevakter i Slottsparken i sommer. Sven og Sol Koksrud, Axel Holth, Ole Henrik Brekke og Tom-Erik
Johansen var DNT Ringerikes representanter. Oppgavene besto i å infonnere besøkende om historien til
koia og sette opp og passe på den slakke linja og se til æ rebusrunden var i orden. I tillegg viste vi frem
Dronning Sonjas gamle turutstyr, som sto utstilt i koia Den gamle koia var veldig populær, og flere tusen
var innom koia i perioden den sto utstilt.

Drøftinger for overtakelse av både tomtaved Setertjern (Ilovinkoia), Grønknuten og fiuenborgkoia fra
DNT Oslo og Omegn er igangsat! og byggrng av ny Hovinkoie vil bli effektuert så snart en avtale om
eiendomsoverdragelse er i havn.

Dugnad:

Vår forening er i hovedsak basert på dugnadsarbeid. Med dugnadsarbeid forstar vi styre- og komitdarbeid,
ulønnet kontorarbei4 turledelse, instruksjon og feltarbeid pa hyuer og ruter. Innrapporteringen til daglig
leder har kommet inn i et brukbart spor. Totalt er det for 2016 registert 4808 dugnadstimer. Æle turene
og arangementene vi hadde, samt dugnadsinnsats på koier og stier bidrar til det høye dugnadstallet.
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Barnas Turlag:

Turer/aktivitete r i 2016 :
Tur
nr.

Dato Type §ted Turleder Antall Anmerk
ninser

I 10.1. Skøytetur Midttjern Hege B. Rindal 9

2 21.2. Skileik og aking Ringkollen Marianne Aasen/
Christine Næss
Mathisen

209

3 8.3. Eventyrshrnd Ringkollen Axel Holt/Ive
Lansesæter

60

4 3.4. Hunde§øring Tossevikseta Rudi Randgærdl
Stina Bersli

155

5 17.4. Vårffi saoahuken Midttiem Marianne Aasen 88

6 24.4. Tur til utebasen i
nafurbarnehasen

Svendsrud Ole-Martin
Itrøsfoss

101

7 8.5. Gårdsbesøk Somdalen Marianne Aasen 166

8 29.s. Kanopadling S§ærsjøen Bjørn Even
Gulsvik

46

9 5.6. Fisketrn Hovsenga Rudi Randeaård 49

10 26.6. Familiedag
bamehaee Nordby Ive Lansesæter

1,17

1l 21.8. Toootur Rinekollen Marianne Aasen 136

t2 27.-
28.8.

Aktivitetshelg Buvasskoia Ive Langesæter/
Heee B. Rindal

30

13 11.9. Høsttur Mørkgonga Bjørn Rune
Rindal

6

l4 18.09. Holleiamarsien Holleia Marianne Aasen 210

l5 19.11. Skumletur Hvervenkastet Lina Hammer
Hanssen

64

t6 rc.12. Førjulstu Oppenåsen Marianne Aasen/
Hege B. Rindal

50

Barnas Turlags visjon er å gr flest mulig barn 'T.{aturopplevelser for livef' og Barnas Turlag er

turistforeningens eget tilbud til barn og bamefamilier. Buvasskoia er tatt i bruk som Bamas Turlags base,

der det er tilrettelagt for flere ulike aktiviteær for banrefamilier. Bamas Turlag vil være med å gi
naturopplevelser i nænnitjøet, preget av et trygt, enkelt og miljøvennlig friluftsliv. Kom deg ut-dagene på

Petersøya er populære aktiviteter som samler mange barn og foreldre. Iløpet av 2016 ble det virkelig fart
på oppslutningeo om Bamas Turlag med 1500 deltagere på hele 16 turer i løpet av fuet" Styret bestående

av Marianne Aasen, Ive Langesæter, Rudi Randgaard og Bjørn Even Gulsvik har vist stort engasjement og
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gjennomføringsevne, og levert et godttilbud til våre yngste medlemmer. Hele 430 dugnadstimer er lagt
ned i løpet av året på møer og turledelse.

DNTung Ringerike:

Tuner/aktiviteter i 20162

Tur
nr.

Dato Type Sted Turleder AntelI Anmerkninger

I t6.-t7.4. Vårskitur
/snøhule

Høgevarde OdaNygaard/
Hege B. Rindal 0

2 22.5. Klating Oppenåsen OdaNygaard 0

DNTung-gruppe ble startet opp i 2010 som en følge av Partrerskapsavtalen med Buskerud
Fylkeskommune, men dette året har ikke ungdomsgruppaoppnådd å engasjere ungdommene. Gledelig er
det imidlertid at vi har fiitt etablert kontakt med to unge jenter som ønsker å dra i eang aktiviteter for neste
år.

Seniorgruppa:

Sfyret i seniorgruppa har bestått av:
Amhild Ballangrud - leder
Erik Halkinrud - s§rremedlem
Inger Hvimyhr - styremedlem
Erik Monserud - styremedlem
Liv Skretteberg - styremedlem
Finn Abildgaard - styremedlem

Seniorgruppas representant i turkomiteen har vært Finn Granum.

Det har vært avholdt 3 s§nemøter i seniorgruppa i løpet av 2016, og det er lagt ned til sammen 85

dugnadstimer.

Turer i 2016:

Tur
nr.

Dato Tur Turledere ÅntaIl

I 9.2. Skitur RingkollenÆggemoen Brit Olaug og Erik
Monserud

3

2 8.3. Skitur i Nordmarka Amhild Ballanerud 4
3 12.4. Rusletur Børdalsmoen Erik Monserud 32

4 10.5. Tur til VesEe Buttentjem Brit Olaug og Erik
Monserud

29
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5 24.5. Tur til Søndre Vælsvannet og Hvalseta Liv Skretæberg/Inger
Hvitnvhr

l4

6 7.6. Somdalen med kulturminner Inger Hvitnrvhr 35
7 14.6. Fottur Mosi øenlØyangen nord Arnhild Ballansrud 3l
I 21.6. Tur pa Krokskoee,n fra Fieldsetra Finn Abildeaffd 26
9 9.8. Høsttur utsikten Borgerseta Brit Olaug og Erik

Monserud
t0

10 16.8. Milorg-cella §varttjem Amhild Ballangrud 8

ll 30.8. Tjuvenfiema og Tretierna, Holleia Erik Halkinrud t7
t2 6.9. Krokskogen Ola Ø. Hoel 2t
l3 24.9. Rundt Sysletjern Arre HardhaugÆinn

Granr.rm
19

l4 4.10. Avslutringstur tirsdagsturer, Vikerkoia Arnhild Ballangrud,
Erik Monserud

20

Kaldtrelf

Det ble arrangert 2 formiddagstreffpå kaf6, 26.01. og 15.1l. med totalt 34 deløgere.

Mange av DNT Ringerikes seniorer har deltatt pålhjulpet til på an&e arrangementer, spesielt sti-, vaske-,
ved- og byggedugnader.

ftrønefoss, U.A2.2017

å:tu*
Erik Lunde
Nestleder

-t'?'--{$o-*-----"'r-----r--"-'---'-t--
Finn cianum
Sekretær

.Iftnrlo..§-,/hn
Karin Solberg U
Styremedlem

Vibeke S.Ijøm
Daglig lederStyremedlem



DNT RINGERIKE

DRI FTSINNTEKTER OG DR! FTSKOST

Kontingenter
Koieinntekter DNT Ringerike

Koieinntekter DNT OO

Annen inntekter
Sum driftsinntekter

Utgifter koie DNT Ringerike

Utgifter koie DNT OO

Direkte d riftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Note Budsiett 2017

870 000
365 000
7s 000

354 000
1564fl)O

190 000
65 000

195 000
530 500
L22000
454 000

1 666 500

20L6

862720
377 L68
47 894

588 018
I 875 800

68 43L
38 822

240227
597 155

L21Ltg
422747

1/t88 502

?87 298

L4343
133

1 188

13 023

40032L
4f,Otzt

2015

772372
354267

88 483
6L2691

t827 8t3

160 339
27 372

223 674
s01 655
99 132

54372L
1 5s5 903

271}ta

22832
L49

1 467

?J2t6

293 L27

2931127

8
I

2

3

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av fanansposter

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresuttat

OVERFøRINGER

Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

-2 500

12 000
0

1 500
10 5(x,

8 000
8firo

8 000

8 000
8 000

40032L

40032L
400 321

293L27

293 t27
293t27

DNT RINGERIIG



DNT RINGERIKE

ETENDEIER

ANTEGGSMIDTER

VARIGE DRIFTSMIDLER

Hytter DNT Ringerike
Driftsløsøre, inventar o.a. utsryr
Sum varige driftsmidler

FINANSIELTE DRIFTSMIDLER

lnvesteringer i aksjer og andeler
Sum fi nansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLøPSMIDIER

Varelager

FORDRINGER

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omlØpsmidler

Sum eiendeler

Note 20L6

1 503 292
99 89s

.}5 196

6 000
' ,t'. -,§,Oib

',iaog'186

87 758

10 311
304770

-,,'iis. i
2!L4LOL

I.5I01939

1 813 769
12097

ii:.8*,18§E

6 000
r,, r'"ib:!ii,0

Es'l :aoo'

89 35s

0
316 s96

"::,'§.41§ggl

L446784

r,1ir6g;lg

2015

4

Dr$f8lH6ft!$ i$pEr3tir



DNT RINGERIKE

EGENKAPITAT OG G'ELD

INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkaPital

Su m opPtient egenkaPital

Sum egenkaPital

G'ELD

ANNEN IANGSIKIIG GJELD

KORTSIKTIG GJETD

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

Forskudd kontingenter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktie gield

Sum gield

Sum egenkaPital og gjeld

Johan Tirevoll
styreleder

Note

Hønefoss, 28.O2.2Ot7

Styret i DNT Ringerike

7

2016

3 391 943
3 391 943

3391 943

47 392
37 520

540 000
LOg27L
734 183

734 183

2015

299L622
2WL622

?ggt62?

27 733
37 763

495 0m
L32493
692989

692 989

l"i:ltntf;d y
styremedlem

DT{T"MHGERIIG
SIDE4



DNT Ringerike m/ DNT-koiene
Org.nr.: 978 703 305

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små

foretak. lnntektsføring skjer itakt med opptjening.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, Iån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:

Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnad
Sum lønnskostnader

Gjennomsnittelig antall ansatte:

597 155 501 665

Hvtter RT Driftsløsøre

2016

505 006
74 072
18 077

2015
414 454

62 605
24 606

Det er ikke gitt lån eller annen sikkerhet til daglig leder eller styret.

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 346.706

Foreningen har tegnet OTP for sine ansatte.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2016 utgjør kr.27 .718.

Note 3 Varige driftsmidler
Kostpris pr.1.1.

Tilgang
Tilskudd
Akkumulerte avskrivning er 3'l .1 2.

Bokført verdi 31 .12.

Arets avskrivninger

2311 260
158 575

-358 677
-607 866

55 691

98 542

-54 338

1 503 292 99 895

110 375 10744

Kostprisen for koiene er ikke kjent. Akkumulerte avskrivninger er fra og med 20A1.

Note 4 Bankinnskudd og og bundne midler
I posten inngår bundne bankinnskudd vedr. skattetrekk med kr. 16.738.

Note 5 Varebeholdning



DNT Ringerike m/ DNT-koiene
Org.nr.:978 703 305

Varene er verdsatt til det laveste av kostpris og virkelig verdi.

Note 6 Aksjer
Foreningen har 2 andeler i Hedalen Løypelag BA for kr. 6.000, andelene er

bokført til kostpris.

Note 7 Egenkapital, endring
Egenkapitalendring i året:

Egenkapital 1.1

Arets overskudd
Egenkapital31.12.

2 991 623
400 321

3 391 944



DNT Ringerike m/ DNT-koiene
Org.nr.: 978 703 305

Note 8 lnntekter/kostnader spesifisert på hver koie
2016

DNT Ringerike
lnntekter
Kostnader (-refusjon)

Resultat

DNT Ringerike
lnntekter
Kostnader
Resultat

DNT Ringerike
!nntekter
Kostnader
Resultat

DNT Ringerike
lnntekter
Kostnader
Resultat

DNT Ringerike
lnntekter
Kostnader
Resultat

Sum inntekt DNT Ringerike
Sum kostn DNT Rinqerike

Storekrak
48 622
44743
93 365

Vikerkoia
62 116

-34 976
27 140

Buvasskoia
67 817

-20115
47 702

Vassfarkoia
59 621

-30 535
29 086

Fønhuskoia
138 992
-27 548
111 444

377 168
-68 431

2015

Storekrak
45 222
-34 320
10 902

Vikerkoia
51 872

-43 091

8781

Buvasskoia
69 407

-32 577
36 830

Vassfarkoia
64 816

-26 937

37 879

Fønhuskoia
122 950
-23 414
99 536

354267
-160 339

Overskudd DNT Rinserike 308 737 193 928



DNT Ringerike m/ DNT-koiene
Org.nr.:978 703 305

Koieinntekt DNT OO

lnntekter
Kostnader
Resultat

Koieinntekt DNT OO

lnntekter
Kostnader
Resultat

Koieinntekt DNT OO
lnntekter
Kostnader
Resultat

Sum koieinntekt DNT OO

Grønknuten
18 855
-9 389
I 466

Hovinkoia
1 127

-2 603
-1 476

Tjgg&glgkoia
27 9',12

-26 830
1 082

47 894
-38 822

Grønknuten
15 965
-9 252
6713

Hovinkoia
41 317

-9 035
32 282

Tiuenborgkoia
31 202
-9 085
22 117

88 484
-27 372Sum koiekostnader DNT

Resultat DNT OO 1072 61 112



.:... .{*f-

rR REVTSJON
Ringerike

Til generalforsamlingen i DNT Ringerike

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert DNT Ringerike årsregnskap som viser et overskudd på kr 400 321. Årsregnskapet

består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et

rettvisende bilde av den finansielle stilling til DNT Ringerike per 31. desember 2016, og av dets

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og

god regnskapsskikk i Norge.

G run nlog for kon klusione n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

@vrig informosjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon . Qvrig informasjon består av informasjon i

årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

pvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentliB inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styrets og daglig leders ansvor for'årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det

gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utfØrt i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,

alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av

misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,

utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

r identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig

som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av

misligheter ikke blir avdekket, er h6yere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,

siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll.

o evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige

r konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved

avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på

tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningen ikke fortsetter
driften.

r evaluerer vi den samle.de presentasjonen, strukturen oB innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsåne på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av be§dning som vi har

avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

#
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registering og dokumentøsjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nØdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Konkl usjon om forvoltni ng

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at
foreningen er forvaltet i samsvar med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig.

Hønefoss, 28.02.2017
lR Revision Ringerike AS

,al.h!t._' L/
å,#ry'"w
Erling Mile
Statsautorisert revisor
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