
Hovedaktiviteter 2020

Informasjon/ 
kommunikasjon

Påvirkningsarbeid &
ferdselsrettigheter

Medlemsaktiviteter Arbeid med stier Annet

- Hyppig oppdateringer 
på sosiale medier –
(rutiner og ansvar)

- Innspill Newsletter 
sentralt

- Synlighet på relevante 
festivaler og 
arrangementer

- 4 vervekampanjer
- Føremelding
- Synlighet på Trailguide

- Deltakelse I OFF
- Relasjonsbygging 

kommune og 
venneforeninger

- Kommunisere vårt 
budskap I medier

- Være på ballen i 
høringsuttalelser

- Kurs i vernearbeid
- Hogstmeldinger
- Holde foredrag i aktuelle 

fora

- Minimum 4 GTG-er 
- Mekke-kurs vår og høst
- Skillskveld
- Kurs i vernearbeid
- Bike-packing

(kurs/foredrag/tur)
- Holdningsskapende arbeid i 

alle kanaler
- Sammen med sentralt evt

utrede en NOTS Mini-festival 
i Oslo

- Være en pådriver i 
utviklingen av Høyspent-
prosjektet

- Være aktive i utviklingen 
av Langsetløkka-
prosjektet

- Minimum 2 dugnader på 
sier som er attraktive for 
medlemmer

- Skilte Pioneren

Mål 2020

• Videreutvikle NOTS for å fremstå som en enda mer levende og aktiv 
organisasjon for syklister med gode tilbud for våre medlemmer

• Øke medlemsmassen med 10 % i Oslo og Omegn – få med flere jenter
• Opprettholde retten til å sykle i marka    
• Sunn økonomisk drift

• Enda bedre dialog og koordinering med NOTS sentralt
• Bygge og dele mer kunnskap innen alle områder, (bl.a. el-sykling)
• Vernearbeid 
• Bidra til å virkeliggjøre Høyspent-prosjektet
• Aktivitetsnivå må tilpasses Korona-situasjonen

Årsplan 2020, NOTS OO



Handlingsplan 2020, jan-april
Januar Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle

Februar Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle

Mars Aktivitet Mål Ansvarlig

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle

Bikepacking – kurs/foredrag Medlemsaktivitet - inspirasjon Espen/Are

Planlegge og gjennomføre årsmøte Valg av styre, godkjenne regskap og handlingsplaner Are

April Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle

GTG  Medlemsaktivitet ?

Mekkekurs Medlemsaktivitet, skape engasjement og rekr. nye medlemmer Frode

Planlegge og gjennomføre årsmøte Valg nytt styre, godkjennelse av  regnskap og årsrapport Are

Vervekampanje Rekruttere flere medlemmer ?



Handlingsplan 2020, mai-aug
Mai Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, 
rekruttere medlemmer

Frode + alle

Kampanje - Grasrotmidler Øke inntekter Frode

GTG-tur Medlemsaktivitet Are/Espen

Vårdugnad Pioneeren Arbeid/vedlikehold stier Are/alle

Planlegging og formalisering av Høyspent-prosjektet, få på plass en 
prosjektleder

Forankre og skape grunnlag for gjennomføring av prosjektet Alle

Juni Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, 
rekruttere medlemmer

Frode + alle

Årsmøte Gjennomføre årsmøte i henhold til vedtekter Alle

Dugnad – sti Vedlikehold, stiglede

Juli Aktivitet Mål Ansvarlig

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, 
rekruttere medlemmer

Frode + alle

GTG-tur Medlemsaktivitet Are/Espen

August Aktivitet Mål Ansvarlig

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, 
rekruttere medlemmer

Frode + alle

Mekkekurs Medlemsaktivitet, skape engasjement og rekr. nye medlemmer Frode

Oslo Enduro Bistå rittledelsen med rådgivning og evt utstyr i forbindelse med 
bygging og vedlikehold av stier 

?



Handlingsplan 2020, aug-des

September Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle

Høyspenten og Langsetløkka Oppfølging Are/Espen/alle

GTG-tur Medlemsaktivitet Are/Espen

Oktober Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle

GTG-tur Medlemsaktivitet Are/Espen

November Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle

Desember Aktivitet Mål Ansvarlig

Styremøte Status og løpende planlegging Are

Produsere og publisere innhold, sosial medier etc Spre informasjon, holde medlemmer oppdatert/ engasjert, rekruttere 
medlemmer

Frode + alle



Budsjett 2020

INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP

2020 2019

Driftstilskudd fra NOTS sentralt kr                 20 000,00 kr               20 000,00 

Inntekt fra Grasrotandel  kr                 20 000,00 kr               23 000,00 

Andre inntekter kr                   5 000,00 kr                 3 000,00 

Sum inntekter kr                45 000,00 kr              46 000,00 



Budsjett 2020

Div infomateriell, giveaways, premier etc kr                 10 000,00 
4 vervekampanjer på nett kr                   6 000,00 
Høyspent-prosjektet, utviklingsarbeid kr                 50 000,00 
Førstehjelpskurs kr                                - kr                 5 600,00 
Stibyggercamp x 2 kr                                - kr               43 250,00 
Opplæring i Vernearbeid kr                   5 000,00 
Møteutgifter  kr                   1 000,00 kr                    992,00 
GTG  kr                   5 000,00 
Dugnader kr                   5 000,00 
Revisor kr                                -
Bank- og kortgebyrer  kr                      450,00 kr                    505,00 

Sum utgifter kr                82 450,00 kr              50 347,00 

Resultat -kr                37 450,00 -kr                4 347,00 

Inngående Utgående
Balanse kr                 99 000,00 kr               61 550,00 

UTGIFTER BUDSJETT REGNSKAP
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