Aktivitetsplan 2022
Styret vil foreslå å følge opp disse aktivitetene i 2022 – planen vedtas på årsmøtet
Utvikling av stier og skiløyper
•

•
•

I samarbeid med SOS og grunneier jobbe for å å både bedre fremkommeligheten i
sti- og skiløypenettet. Legge særlig vekt på tilførselsløyper/stier inn i hovedløype- og
stinettet slik at flere kan komme seg ut uten å måtte bruke bil. Samt jobbe for enkel
opprustning (merking/kloppe) av enkeltstier.
Fullføre opprusting av Rømåsrunden med bedre skilter og utbedring av gjenstående
områder som er bløte/vanskelig framkommelig.
Være en aktiv part i SOS og påvirke flere av fjellets brukere til å bidra økonomisk

Kommunikasjon og medlemsservice
•
•
•

Bruke Facebook til deling og publisering av nytt og nyttig for medlemmene
Videre bruk av nettsidene for å publisere nytt
Økt synlighet for å verve flere medlemmer

Velferdstiltak
•
•
•

Aktivitetsdag for medlemmer som et alternativ til påskeskirennet. Tenker samarbeid
med grunneier og evt Sjusjøen IL.
Utvidelse og videre utvikling av Sjusjøen Discgolfpark i samarbeid med grunneier
Utbedringer benker og bålpanner (skifte ut ødelagte og utvide med flere).

Planer og høringer
•

Fortrinnsvis i samarbeid med andre velforeninger påvirke kommunen i
medvirkningsprosesser vedrørende relevante planer. Særlige arealdelen av
kommuneplanen er en viktig plan som er oppe til revisjon. Ved høringssvar er det
medlemmenes interesser som er i sentrum og vi berører prinsipper rundt eksempelvis
trafikale forhold, bærekraftig natur, ivareta stier/skiløyper for å unngå vegkryssinger,
lysforurensning, bevare mangfoldet i fjellet med setervanger mv.

Samarbeide med øvrige velforeninger
-

Være en aktiv bidragsyter i Velforeningene i Ringsakerfjellet (VIR - samarbeid med
øvrige velforeninger i Ringsakerfjellet)
Sammen med de andre velforeningene ha dialog med kommunen i relevante saker

Dialog med grunneier
-

Dialog om aktuelle saker
Følge opp overenskomsten ved å etablere arbeidsutvalg og rutiner for å følge opp
intensjonene i overenskomsten

Styret i Rømåsen og Nattrudstilen Vel

