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HAR DU LYST TIL Å BIDRA I HEMSEDAL SKIFORENING?
Ny langrennssesong er i gang og vi ser frem til en vinter flotte løyper. I tillegg til å bidra med økonomisk støtte til drift og
utvikling av løypene, har skiforeningen 9 rasteplasser, organiserer Langrennsbussen, arrangerer Barnas Holmenmkolldag
på Gravset i påsken og vi informerer om løypestatus og randoneeforhold. I år arrangerer vi også kurs i langrennsteknikk.
Veldig mye er bra i Hermsedal, men tilbakemeldingen fra medlemmene er tydelige på at de ønsker bredere løyper for
både klassisk og skøyting, og det ønskes tidligere løyper. For sommersesongen ønskes det bedre tilrettelegging for
tursykling.
På årsmøtet i Hemsedal Skiforening den 30. des 2020 vil det bli foreslått en «ny» strategi og organisering, hvor
prosjektorientering og løypeutvikling sommer som vinter settes mer i fokus.
For å få realisert strategien trengs folk med ambisjoner og energi for utvikling av Hemsedal som langrenns- og
tursyklingsdestinasjon.
På neste side er organiseringen med roller og ansvar presentert. Vi vil gjerne høre fra deg om det er et eller flere
områder hvor du kan tenke deg å bidra.

www.hemsedalskiforening .no
post@hemsedalskiforing.no

Kontakt: Øyvind Grepperud | 415 45 307 | oyvind@hemsedalskiforening.no eller Finn Solbakken | 900 98 164 |
finn@hemsedalskiforening.no
Styret har nedsatt en valgkomite, som vil legge frem forslag til nytt styre på årsmøtet. Hvis det er åpne «poster» vil
valgkomiteen jobbe videre med å finne de rette kandidatene og styret vil be Årsmøtet om mandag til å fylle de ledige
plassene og selv konstituere seg.
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Leder

Økonomi

Leder

- Budsjett

- Årsmøte

- Regnskap

- Styremøter

- Bank

- Løpende dialog med Hemsedal
Kommune, Hemsedal Utmarkservice,
Hemsedal Turisttrafikklag og andre
relevante aktører

- Revisjon

- post@hemsedalskiforening.no

Kommunikasjon og Markedsføring

Medlemsundersøkelser /
kartlegging
- Årlig

Verving og Medlemsregister

Vervekampanjer
- Regelmessig på FB og andre
sosiale media

Sponsor og Medlemsfordeler

Arrangementer

Løypevedlikehold og -utvikling

Rasteplasser

Stiftelser og sponsorer

Langrensbussen

Langrenns- og sykkelløyper

- Utforme søknader om økonomisk
støtte til konkrete prosjekter

Faddere

- Ruteplan

- Planlegge og organisere dugnad i
samarbeid med velforeninger

- Rekruttere rasteplass-faddere

- Markedsføre, organisere og
gjennomføre

- Ideer til løypeutvikling

- Etterse plassene gjennom
vinteren – egen instruks

- Samarbeid med Hemsedal Turlag
Medlemsregister
Kommunikasjons

- Inn-/utmelding

- Hjemmeside – fakta, formell info

- StyreWeb

- FaceBook – nyheter, informasjon,
Torsdagsmeldingen og
Randomeldingen

- Svare på henvendelser

- hemsedal.com – ajoutholde info
om HSF, markedsføring

www.hemsedalskiforening .no
post@hemsedalskiforing.no

- Medlemsbrev 2 x år

Bedrifter
- Bedriftsmedlemskap
- Selge rasteplasser

Hemsedal Utmarkservice (HUS)
Barnas Holmenkolldag
- Planlegge, organisere og
gjennomføre

Medlemsfordeler

- Egen arr kom

- Inngå avtaler med bedrifter om
rabatter / fordeler
Sykkel
- Tursykling

Randonee
- Informasjon
- Turplanlegger

Teknikk-kurs i langrenn
- Engasjere trenere, planlegge,
markedsføre, påmelding

Drift og vedlikehold

- Løpende kommunikasjon med
HUS

- Sette opp innen 30. okt

- Fast vårmøte og høstmøte

- Rydde sammen innen 15. mai

Vi jobber for gode
friluftsopplevelser i hele
Hemsedal – alltid!

www.hemsedalskiforening.no
post@hemsedalskiforening.no
+47 900 98 164

