Hudiksvall

Verksamhetsplan 2019
Situationsanalys
Under 2018 har vi fortsatt i oförändrad omfattning i sektionerna för Motion och Gemenskap,
Långfärdsskridskor, Kajak men har också påbörjat en sektion i Snöskovandring. Målet att
börja med Skogsmulle har inte uppnåtts.
Slalomkurserna har skötts genom Hudik Alpin, styrelsen ser inte det vara en prioriterad fråga
att denna verksamhet skall återgå till Friluftsfrämjandets regi.
Regionens verksamheter kring integrationsarbete har stimulerat vår styrelse att beakta sådana
insatser, det är ett av skälen till att snöskovandring startats.
Upprustningen av Hedestugan påbörjades hösten 2017 med renoveringen av köket. Under
2018 fullföljdes den inre renoveringen med hjälp av företagare och gymnasieskolan. Likaså
byggdes ett helt nytt avlopp. Styrelsen ser ett behov av handikapptoalett, renovering och
isolering av yttertaket och så småningom byte av ytterpanel på del av huset.
Styrelsen anser det vara viktigt med aktiviteter för alla åldersgrupper, gärna i och kring
Hedestugan och under vår och höst. Vi vill också tillskapa aktiviteter för att öka känslan av
gemenskap i vår förening.

Mål
o
o
o
o

Det skall vara givande och positivt att vara medlem i Friluftsfrämjandet.
Genom det kan vi behålla och även kunna öka antalet medlemmar.
Ledarna har en god utbildning.
Se Hedestugan som ett centrum i avdelningens verksamhet

Aktiviteter
1. Styrelsen skall ha en god kommunikation med våra medlemmar
- fortsätta arbetet med mailutskick, annonsering, Face book och andra sociala
medier, aktiv web-grupp
2. Styrelsen skall stötta arbetet i de olika sektionerna, med
- rekrytering och utbildning av ledare
- regelbundna kontakter med alla sektioner
3. Starta Mulleverksamhet, detta innebär
- start med familjemulle under våren 2019
- fortsatt ledarrekrytering och utbildning

4. Avdelningsgemensamma aktiviteter för att öka samhörighetskänslan
– t ex i form av endagsutflykter med lämpligt tema gånger per termin
5. Hedestugan ett nav i avdelningens verksamheter
- Invigning av de renoverade Hedestugan (2019-02-04)
- söka former för lämpliga aktiviteter i och kring Hedestugan
- träffar med Hedebackens vänner för att göra en flerårsplan med gemensamt ansvar
för arbete och budgetering.
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