HANDLINGSPLAN FOR 2022
På landsmøtet i 2019 vedtok DNT etiske retningslinjer som skal gjelde for hele
organisasjonen. Alle medlemsforeninger skal:
● Gjøre seg kjent og bruke Etikkvettreglene.
● Sette forebygging og håndtering av kritikkverdige forhold på dagsorden i egen forening og iverksette
relevante tiltak i egen forening. Det oppfordres til å dele gode tiltak for forebygging med DNT
sentralt, for videre deling av beste praksis.
Se link til Etikkvettreglene her

2022

HANDLINGSPLAN FOR FLORA TURLAG

Hovudmål:

Medlemmar og potensielle medlemmar

Flora Turlag mål:

Tiltak:

1000 medlemmar

5 medieomtalar

Ansvar: Frist:

Konkurranser
Turprogram

Oppsett turar inkl. møte for
turleiarane

Samarbeid
turistkontor

Vidareutvikle samarbeide
med turistinformasjonen.

Turbøker

15 turbøker i kommunen

Hovudmål:

Tilbod.

Flora Turlag mål:

Tiltak:

Arrangere turar

Måndagsturar
Tysdags- eller onsdagsturar april - sept
Torsdagsturar på dagtid
Onsdagspadling
Opptur for 8.klasse
Helgeturar

Barnas Turlag

Kom deg ut dag, Kinnaspelet,
Grauttur, andre arrangement

Hav og fjellsport

Bre, kajakk og klatring.

Ansvar: Frist:

Hyttedrift Ordinært vedlikehald
Ekstraordinær vedlikehald
Oppdatere årleg info om
bankinnbetaling / Vipps på alle
hyttene.
Stimerking Blåbrebu, Gjegnabu, Årebrot –
Villevika, Grytadalen og Fløgen. Bidra
på stimerking og skilting fra Høydalen
til Håsteinen.
Kurs Førstehjelpskurs i friluft
Kart og kompass - GPS
Nærturleiarkurs
Nettbasert merkekurs med praksis i friluft
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Ambassadørkurs
Turtrim

Organisere turtrim. Deltakartal
har potensiale til å aukast.
Arrangere Trimpoeng

Turleiarar

Få fleire av dei som har kurs
som turleiar aktive som
turleiare. Møte med fagleg
oppdatering – vår.

Hovudmål:

Naturforvaltning.

Flora Turlag mål:

Tiltak: Ansvar:

Vindturbinar på
Guleslettene.

Følgje opp den saka med
tilrettelegging for turfolket.

Sti Hope- Lavesteinen

Vere pådrivar for oppgradering av
stien. Dette i samarbeid med Gloppen
kommune og Ålfoten
Landskapsvernområde.

Bru ved
Strømsnesstøylen

Må utbedrast

Hovudmål:

Organisasjon:

Flora Turlag mål:

Tiltak:

Frist:

Ansvar: Frist:

Oversikt styre og
aktivitetsgrupper

Ansvarspersonar på
gruppenivå, involvering av
fleire av våre
medlemmer.

Fem styremøter

Følgje handlingsplanen

Samarbeid Sogn og
Fj og DNT

Aktivt bidra til å utvikle
organisasjonen DNT.

Sponsorar

Søke på midlar til drift og prosjekt.

Hytter

Aktuell vedlikehold /
utbedringsarbeid
Sikringsbu på Gjegnabu
Beslutning av lokasjon for kajakknaust

Fleire frivillige

Motivere til dugnad

Etikk

Kjennskap til DNT sine retningslinjer

Beredskapsplan

Gjennomgang/oppdatering av
nytt styre

Hovudmål:

Kommunikasjon:

Flora Turlag mål:

Tiltak:

God informasjon
-Medlemmar

Alle turane og aktivitetane skal
ligge på nettsida til Flora Turlag
(Sherpa) Alle turar skal
publiserast på våre Facebook
sider.
Sende ut fredagstips i periodar.
Både til vinter og sommarturar.
Publisere turrapporter på Facebook

Samarbeidsparter

Delta på fire møter med
samarbeidsparter, t.d
kommune, folkehelse osv.

Sosial media

Systematisk marknadsføring
på nettside og Facebook.

Turplanlegging

UT.no og SjekkUT

1.styremøte

Ansvar: Frist:

