DNT Valdres sin handlingsplan for 2019
Tiltakene i denne planen er utarbeidet i lys av DNTs vedtatte strategi; «Veivalg 2019 – 2023.
Et rikt liv med enkle midler». Strategien ble vedtatt på DNT sitt landsmøte i 2018. I
dokumentet presenteres DNT sitt verdigrunnlag og formålsparagraf, sammen med en
beskrivelse av hva dette betyr for DNT framover. Videre beskrives mål og tiltak for DNTs
kjernevirksomhet og virkemidler (summen av det alle medlemsforeninger sammen skal
utrette). Deretter beskrives relevante utviklingstrekk og gjennom dette et bilde av
muligheter og utfordringer som DNT står overfor, og som ligger til grunn for mål og tiltak.

DNT-hytta viser hvordan DNTs verdier og formålsparagraf er fundamentet for all vår virksomhet.

Det vises til selve dokumentet for en dypere innsikt i innholdet i strategien. Styret i DNT
Valdres har gjennomgått strategien og konkretisert tiltak som kan gjennomføres, noen
lengre frem i 5 års perioden, andre i 2019. Prioriterte oppgaver i DNT Valdres for 2019 er
som følger:
Aktiviteter:
For å bidra til at flere gjennomfører friluftslivsaktiviteter, også på egen hånd, og å være
en premissleverandør for både organisert og uorganisert ferdsel med kroppen som motor vil
vi:
- Gjennomføre Kremtoppjakten og turprogrammet

-

Sørge for god geografisk spredning av turer og aktiviteter
Vurdere tilbud om ferskingkurs i 2020
Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier
Kringkaste turprogram; henge opp, publisere i Tinderangler, nettside og på Facebook
Gi mulighet for turlederutdanning for ungdommer
Informere om tilbud til ungdom via Facebook, vurdere også andre kanaler
Gjennomføre turledersamling
Følge opp ideer om kajakknaust, samt turledere med interesse for kajakk
Tilby fjellsportaktiviteter til ikke-kommersielle priser
Tilby fjellsportturer i turprogrammet med kompetente turledere

Hytter og ruter
For å bidra til å styrke kvaliteten på våre stier etter ny nasjonal standard, utvikle ruter i
nærmiljøet, videreutvikle og synliggjøre turrutekonsepter, samt styrke arbeidet med
nasjonale turiststier vil vi:
Etablere rutiner for- og finne ansvarlige som kan vedlikeholde rutenettet
Ferdigstille historisk vandrerute - Stølsruta
Vedlikeholde eksisterende ruter og vurdere å etablere nye
Arrangere sti- og merkekurs, samt kurs i vegetasjonsrydding
Bistå andre aktører ved spørsmål om stietablering og merking
Arbeide videre med prosjekt: «Skauleis til fjells»
Etablere rutiner for hytteansvarlig på Tyrishølt, samt betalingsordninger som fungerer
Vurdere eventuelt samarbeid knyttet til Sabotørruta
Natur, kulturarv og miljø
Bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, og til at myndighetene prioriterer
natur- og friluftslivsinteressene vil vi:
- Jobbe friluftspolitisk ved å påvirke og uttale oss i aktuelle saker, som vindmøller,
fjellgrenser, motorisert forlystelseskjøring i naturområder o.l.
- Være en høringsinstans i spørsmål om natur, kulturarv og miljø
- Avklare partnerskapsavtalen med VNK
- Oppmuntre til samkjøring til aktiviteter
- Etablere kildesortering på Tyrishølt, samt sette inn LED-pærer
- Forvalte kulturarv gjennom mer informasjon langs Stølsruta og andre ruter
- Gi informasjon om natur og kulturarv i turbeskrivelser og på turer
- Inkludere ungdom i aktuelle høringer
- Samarbeid med andre organisasjoner, prosjekter og foreninger som lokale historielag,
støl- og gardsnettverket, Fønhusforeningen o.l.
- Anvende innlandsgis.no eller Askeladden
Organisasjon
For at vårt tilbud skal reflektere DNTs verdier, styrke vår rolle som inkluderende
organisasjon, utjevne forskjeller i friluftslivet, motivere og engasjere medlemmer, frivillige
og tillitsvalgte, samt styrke DNT-fellesskapet vil vi:
- De fleste aktivitetene er gratis. Ved egenandel vil den være gunstig for medlemmer.
- Samarbeid med andre aktører, f.eks. kommuner som tilbyr «opplevelseskortet»
- Legge til rette for kompetanseheving gjennom ulike kurs

-

Tilby ambassadørkurs
Tilby skredkurs som ansvarlig samfunnsaktør innen fjellsport
Gi muligheter for turledere til å gå videre på turlederstigen og andre
kompetansehevende kurs
Rekruttere flere til dugnadsgruppa
Samarbeid med andre foreninger og DNT sentralt
Undersøke muligheter for etablering av arbeidsgruppe under DNT Ung
Gjennomføre møte med NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) for å vurdere
tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelser
Etablere og vedta HMS rutiner for dugnadsarbeid

Økonomi
For å sikre en god og bærekraftig økonomi, for å bedre medlemstilbudet og sikre drift og
oppgradering vil vi:
- Ha gode rutiner for oppfølging av økonomi i styret
- Benytte oss aktivt av ulike tilskuddsordninger
- Vurdere ansettelse av administrativ ressurs og etablering av hyttefond
Kommunikasjon
For å inspirere flere til å delta i friluftslivet, være en synlig samfunnsaktør som
fremmer betydningen av friluftsliv og naturvern i den offentlige debatten og overfor
politiske myndigheter, samt ha gode digitale plattformer vil vi:
- Aktivt bruke Tinderangler, Facebook, Instagram, nettside, ut.no og lokalavisen
- Delta i den offentlige debatten innen tema friluftsliv, kulturarv og naturvern
- Gi god informasjon om ruter og turer
- Formidle informasjon om fjellvett og turvett på kurs og turer
- Henvise folk til BUA (Barn, unge, aktivitet) og andre tilbud for utlån av friluftsutstyr
- Samarbeid med turistinformasjonene om våre turer, ruter og aktiviteter
- Overføre arkivverdig materiale fra tidligere år til office 365

