Årsberetning 2017
Årsmøte 2017
Møtet ble holdt den 16. februar 2017, i Parkveien 53 B, Oslo. Det henvises til
eget møtereferat for detaljer rundt saksgang, forslag og vedtak. Følgende
styre ble innsatt:
Styremedlemmer 2017:
Stian Bergeland (leder)
Sigurd Vestrheim (kasserer)
Ingrid Hokstad (nestleder)
Esben Johansen
Trym Enger
Ola Olsen
Stian Sætre
Tore Fauske Haugen (har gått ut?)
Kay Arne Søgård (gikk ut i løpet av året)
Møtevirksomhet
Styret konstituerte seg selv på første styremøte. Vi har arrangert fem
styremøter, i tillegg til ambulant saksbehandling via e-post og nettfora.
Medlemmer
NOTS har 1451 betalende medlemmer (pr 22.01.18), og rundt 1750
mottakere av nyhetsbrev.
Utflukt 2017
Vi var tilstede på Utflukt i Trysil, for å spre informasjon om NOTS, og for å
rekruttere nye medlemmer. Vi solgte Stibyggerhåndboka, og hadde
informasjonsstand på Innovasjon Norge sin fagdag, som arrangeres i
tilknyting til Utflukt. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger både fra scenen
og når vi stod på stand, vervet nye medlemmer, og fikk møtt flere mulige
samarbeidspartnere.
Lokallagssamling på Nesbyen 15-17 september
NOTS arrangerte i år sin andre lokallagssamling. Styremedlemmer fra alle
lokallag, samt sentralstyret, og noen eksterne samarbeidspartnere var
inviterte. Totalt deltok 17 personer. Som i fjor var første dag avholdt faglig
diskusjon, med fokus på “hvordan bygge gode lokallag” Ellers fikk vi syklet
noen av de fine stiene på Nesbyen med lokalkjente guider, og høre litt om
arbeidet som er lagt ned for å bygge Nesbyen som en sykkeldestinasjon.

Ferdselsrettigheter og vernearbeid
Arbeidet med ferdselsrettigheter er fortsatt et viktig prioriteringsområde for
NOTS, men aktiviteten her har vært noe lavere etter at den nye
Stortingsmeldingen for friluftsliv ble vedtatt i 2016. Vi har i større grad
oppfordret lokallagene i NOTS til å håndtere vernesaker i eget nedslagsfelt,
og til å søke hjelp fra sentralstyret og kontaktpersonen for vernearbeid - Vidar
Gundersen - ved behov.
Vi har uansett levert mange høringsuttalelser, og i tillegg søkt om
dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i Spålen-Katnosa naturreservat i
perioden juni–september sommer 2017. NOTS ønsket med dette å vise at
sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i området, og
bidra til at flere kunne få muligheten til å oppleve dette fantastiske reservatet.
Søknaden ble avslått av fylkesmennene i Buskerud og Oppland. Vi anket
vedtaket til Miljødirektoratet, men fikk gjentatt avslag begrunnet i en hjemmel i
lov om forvaltning av naturens mangfold; nærmere bestemt på grunn av
“mulig negativ virkning på verneverdiene i området”.
Stibyggerkurs i Tromsø og Trondheim
NOTS har i løpet av året arrangert to vellykkede stibyggerkurs, i samarbeid
med Rekkje Stiutvikling. Fokuset har vært å anlegge og tilrettelegge
bærekraftige sykkelstier, som krever minst mulig vedlikehold. Vi er
takknemlige for at Sweet Protection har sponset oss med bidrag til å
gjennomføre kursene, og har avtalt videreføring av samarbeidet med Rekkje
og Sweet for 2018. Vi søkte også
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på gjennomføring og innhold i
kursene, og vi tror dette er en nyttig kompetansebyggende aktivitet som
NOTS bør fortsette å engasjere seg i.
Teknikkurs
Vi arrangerte teknikkurs med Emil Carlsson som instruktør, i Oslo i juni med
12 deltakere.
Media og kommunikasjon
Vi mener vi har fortsatt den gode trenden fra 2016, med økt synlighet for både
medlemmer og eksterne aktører hva kommunikasjon angår. Vi har brukt
Facebook flittig, både sentralt og i lokallagene, og forsøkt å bedre den interne
kommunikasjonen mellom lokallagene via samme kanal.
Vi har også sendt ut nyhetsbrev jevnlig, hatt kronikk i “Kommunal Rapport” og
mediaoppslag i blant annet Dagsavisen, NRK og Terrengsykkel.
Dessuten var vi fornøyd med resultatet av vår instagramkonkurranse i
sommer, som både ga godt med synlighet og engasjement mens den pågikk.
Vi har også sendt nyhetsbrev til medlemmer jevnlig i løpet av året.
Kommunikasjon vil fortsette å være et viktig forbedringspunkt med uutnyttet
potensiale også i året som kommer.

Nettside
Vi opplevde store problemer med Nots.no i løpet av året, og mistet på et
tidspunkt mye av innholdet. Det gikk med mye tid på å bygge en ny nettside.
Nesten all funksjonaliteten er nesten tilbake, men NOTS led i 2017 av å ikke
ha en webmaster i styret.
IMBA (International Mountain Bicycling Association)
Stian Bergeland og Ingrid Hokstad representerte NOTS på IMBA sin
generalforsamling i Portugal 2-4 april. Temaer på programmet var blant annet
ferdselsrettigheter, kommersielle aktørers rolle og erfaringer innen stisykling,
bærekraftig utvikling, og samarbeid mellom sykkelmiljøet og akademia. Vi
knyttet mange nye kontakter med både norske og europeiske
syklistorganisasjoner, og bidro med mange innspill på IMBA Europe sitt
årsmøte, som ble holdt samtidig.
Stibyggerhåndbok
Vi er stolte av at vi i 2017 lanserte “Stibyggerhåndboka”. Håndboka skal være
et verktøy for lokale terrengsyklister som vil styrke stier sitt nærmiljø, NOTS
sine lokallag og medlemmer og kommuner, myndigheter og destinasjoner
som ønsker en bedre forståelse for hvordan man med enkle grep kan gjøre
stier mer robuste.Prosjektleder Simen Filseth har gjort en kjempejobb med å
sette sammen boka, i samarbeid med lokallag og andre ressurspersoner.
Boka kan lastes ned gratis på NOTS sine nettsider, eller kjøpes via lokallag
og Kolofon forlag.
Lokallagene
I løpet av året har vi fått fire nye lokallag; NOTS Finnmark, NOTS Tromsø,
NOTS Follo og Sunnfjord Stisykkellag. Vi har også fått en egen kontaktperson
i Odda.
NOTS er avhengig av aktive lokallag for å kunne drive holdningsarbeid,
tilrettelegging av stier, kompetanseutvikling, og vernearbeid. Vi imøteser
derfor dannelsen av flere lokallag, kontakt sentralstyret ved interesse og/eller
spørsmål.
Samarbeidspartnere
NOTS er takknemlig for alle etablerte og nye samarbeidspartnere i året som
har gått. Vi har som nevnt et godt samarbeid med Rekkje stiutvikling, og har
inngått en treårig sponsoravtale med Sweet Protection. Dessuten har vi et
godt samarbeid med Trailguide.
Vi har opprettholdt tidligere etablerte rabattavtaler for medlemmer, og inngått
noen nye. Birk Sport produserte en egen NOTS-kolleksjon med sykkelklær,og
denne er fremdeles til salgs.

NOTS var også tilstede på det tradisjonsrike arrangementet Fredrikstad Crux
Jam, hvor vi informerte om organisasjonen og vervet medlemmer. Vi innledet
også et samarbeid med enduroserien 80/20, noe som resulterte i ca. 50 nye
medlemmer.
Videre er NOTS blitt samarbeidspartner med paraplyorganisasjonen Norsk
Friluftsliv.

