
Hudiksvall

Verksamhetsplan 2021
Situationsanalys

Under 2020 påverkades verksamheten av coronapandemin och risken att sprida smitta. Flera
ledare iir också i åldem 70+ vilket gjorde attmänga aktiviteter fick stiillas in eller begrtinsas.
Samtidigt genom ändå sex kajakledare utbildning fi)r s k Grönt paddelpass!

Arbetet med att göra kulturstigen anviindbar i olika sammanhang har fortsatt. Diskussioner
ftirs genom Hedebackens våinner att fä till stånd ett loP-avtal med kommunen. Detta skulle ge
oss en tydligare bild av ekonomin genom det treårsavtal som skrivs.

För Hedestugans del ser vår styrelse liksom styrelsen fiir Hedebackens viinner ett behov av
handikapptoalett, renovering och isolering av yttertaket och så småningom byte av ytterpanel
på del av huset.

Styrelsen anser det vara vikti$ med aktiviteter fiir alla åldersgrupper, gåirna i och kring
Hedestugan och under vår och höst. Vi vill också tillskapa aktiviteter ftjr att öka känslan av
gemenskap i vår ftirening

MåI

o Det skall vara givande och positivt att vara medlem i Friluftsfrämjandet Hudiksvall
o Behålla och även kunna öka antalet medlemmar.
o Ledanahar en god utbildning.
o Hedestugan ett centrum i avdelningens verksamhet

Aktiviteter

1. Styrelsen skall ha en god kommunikation med våra medlenlmar
- fortsätta arbetet med mailutskick, 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 kontalcter med alla sektioner

Utökad Mulleverksamhet, detta inneb?ir

- Stfft med ytterligare en mullegrupp
- fortsatt ledarrekrytering och utbildning

Avdelningsgemensarnma aktiviteter frr att öka samhörighetskZinslan

- t ex i form av endagsutflykter med liimpligt tema gånger per termin

a

4.



5. Hedestugan ett nav i avdelningens verksamheter
- söka former for l?impliga alctiviteter i och kring Hedestugan
- utreda möjligheten till frisbee golf
- studiebesök på andra anläggnrngar som Lida.
- träffar med Hedebackens våinner ftir att göra enflerårsplan med gemensamt ansvar

ftir arbetet med stuga och backe
- fullfolja arbetet med kulturstigen

Hudiksvall den 8 februari2}Zl
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