Mål 2022
Overordnet: Bidra til tilgang til gode stier
Øke medlemstallet til 600 fra dagens 750
Bidra til å unngå restriksjoner for sykling i marka i planene for nasjonalpark i Østmarka
Være aktive i andre saker som kan påvirke ferdselsrettigheter for oss som sykler i marka
Gjennomføre planene for vedlikehold og utbedring av Pioneren
Gjennomføre minimum 4 GTG-er
Være med å fronte behovet for å et sykkelanlegg i Oslo og bidra til at dette blir realisert
Få på plass en grunneieravtale for Høyspentprosjektet, og dra prosjektet videre basert på dette.
Sunn økonomisk drift
Sørge for at vi oppfattes som relevante og viktige for Oslos stisyklister

MÅL OG AKTIVITETER 2022

•

Ferdselsrettigheter
•
•

•
•
•

Inngå allianser og samkjøre
med NOTS sentralt og andre
organisasjoner/grupper i
arbeidet med å fighte for
syklistenes rettigheter i en
mulig Nasjonalpark i Østmarka.
Utnevne en person som holder
i dette. Mobilisere medlemmer
og andre. Sette inn støtet der
det har mest effekt. Bruke
mediene.
Bruke vernegruppa som
ressurs i saker som har med
ferdselsrettigheter å gjøre
Engasjere oss mer aktivt i saker
hvor det pågår diskusjoner om
ferdselsrettigheter som
påvirker syklisters tilgang til
gode stier.
Uttale oss i høringsrunden for
utbygging av Grefsenkleiva og
nasjonalpark i Østmarka.
Relasjonsbygging overfor
kommune og venneforeninger
Markedsføre Stivettreglene og
god oppførsel på stien overfor
de som sykler i marka.

På stien/prosjekter

•

•

•
•

•

•

•

Gjennomføre vedtatte
vedlikeholdsprosjekter i
Pioneren. Sone-sjefer styrer og
mobiliserer til dugnader
Bidra aktivt i ferdiggjøringen av
Maridalsrunden - Sone-sjefer
styrer og mobiliserer til
dugnader
Utrede mulige
vedlikeholds/bygge-prosjekter
i Nordmarka/Sognsvann
Høyspenten: finne ny
prosjektleder, få på plass
grunneieravtale, drive
prosjekter videre
Delta i arbeidet for å få en
sykkelpark i Oslo sammen med
andre organisasjoner og
grupperinger
Etablere og få i gang
anleggsgruppe/ansvarlige for å
vurdere og prioritere
prosjekter
Søke NOTS sentralt om
prosjektmidler for å finansiere
prosjekter

Medlemsaktiviteter

•
•

•
•

Minimum 4-GTG-er i
løpet av sesongen
Dugnader for å
gjennomføre
stiprosjekter
Mekkekveld ved
sesongstart
Pop-up aktiviteter
der hvor det gir en
verdi

Informasjon &
kommunikasjon

•

•
•
•
•
•
•

Aktivt synliggjøre det
vi gjør for å sikre
tilgang til gode stier
på sosiale medier
(Facebook og
Instagram)
Bruke det nye
«flagget» når vi
jobber ute på stien
Bruke media for
fremme våre
kampsaker
Aktiv
medlemsverving
Synlighet på
Trailguide (?)
Mobilisere til
dugnader
Redaksjonelt
samarbeid med
Terrengsykkel

