Årsberetning 2018
Innledning:
2018 var et år hvor vi på den ene side prioriterte aktiviteter som vi vet oppleves som
attraktive blant våre kjernemedlemmer, som God-Sti Guiding og diverse kurs, og på
den annen side påvirkningsarbeid for sikre tilgang til stier i regionen Oslo og Omegn.
Sistnevnte innebærer store utfordringer i forhold til et økende press og engasjement
rundt vernearbeid med mange involverte parter, alt fra politikere og grunneiere til
ulike særorganisasjoner. Dette arbeidet vil bli videreført og være svært viktig også i
2019. Det er her viktig å bygge opp enda mer kunnskap, og sørge for at flere i
organisasjonen kan ta del i denne viktige NOTS-oppgaven.

Styremøter:
Gjennomført 7 styre møter sentralt i Oslo – samt et møte på sti i Lillomarka.

Aktiviteter:
GTG – Arrangert 4 stykker i forskjellige regioner – Sørmarka med Nots Follo,
Grønliåsen, Østmarka med Sti & BBQ
Førstehjelpskurs – Arrangert førstehjelpskurs på Langsetløkka med 16 deltagere
Mekkekurs – I Samarbeid med Sørensen Sykler

Vernearbeid:
Kontinuerlig fulgt med på ca 150 hogstmeldinger og sendt innspill om 8 av disse aktivt gått inn for å stoppe hogst der man ser at dette vil ramme etablerte og brukte
stier. Fått Fylkesmannen til å følge opp opprydding av allerede utført arbeid. Utsatt
planlagt hogst og befaring vil skje med om verning av sti i Varingskollen.

Møter/intervju med foreninger
Holdt innlegg hos Sykkelklubber og vervet medlemmer.
Deltatt i møter med Oslo Kommune Bymiljøetaten, Venneforeninger i Lillomarka,
DNT, Hvitserk og Naturvernforbundet. Gitt intervjuer til Aftenposten relatert til ELdebatten og NOTS arbeid i marka samt bladet Terrengsykkel.

Annet:
Lager - ryddet og gått igjennom innhold og avsluttet leieforhold. Klargjort sykkelpark
fra tidligere år til overlevering til en Frivillighetsstasjon i Oslo. Overlevering kommer.
Henger – hentet ut Rustadsaga og gått igjennom - brukes nå til lagring av verktøy.
Dugnad - Lånt ut verktøy og bidratt på forskjellige enduro relaterte dugnader.
Innspill – Forslag til aktiviteter og tiltak mot Nots sentralt
SOME – Forbedret og økt hyppighet på kommunikasjon og aktivitet via Nots Oslo
omegn facebook side.

