
 
 

Handlingsplan for rv3-Den Grønne Snarvei 2021 

En handlingsplan er veiledende, og kan vurderes og endres ved behov 

Uke: 

4  Årsmøte via Teams 

5 Arbeid med nytt kart igangsettes – falset denne gang 

6/7 Trykking av årets kart 

7/8 Utkjøring av kart til bedriftene  

7 / 8 Fremme innlegg på FB ifm vinterferie for uke 8 og 9 

11 Styreleder skal legge frem resultat av spørreundersøkelse blant bedriftene for styret,   

deretter for medlemmene 

11 / 12 Fremme innlegg på FB ifm påskeferie uke 13 

21/22 Fremme innlegg på FB ifm sommerferie 

38/39 Fremme innlegg på FB ifm høstferie uke 40 og 41 

Generelt: 

• Selge inn flere bedrifter (oppgave fordelt mellom styremedlemmene) 

• Jobbe for å få med flere kommuner som medlemmer (kun Elverum er med pr 2020) 

• Følge med på muligheter for å søke midler til prosjekter som kan styrke/utvide foreningen 

• Evaluere Izitravel-løsningen (reiseguide for smarttelefoner), evt vurdere andre løsninger hvis 

økonomi tillater det 

Arbeidende styreleders oppgaver: 

• Innkalle til styremøter og årsmøte, og evt medlemsmøter 

• Fakturere og følge opp betalinger 

• Føre regnskap og følge opp budsjett 

• Hovedansvar for arbeidet med det årlige kartet – innhente oppdatert tekst og bilde fra 

bedrifter 

• Drift av web rv3.no – gjøre ønskede endringer for bedriftene, legge inn eller fjerne bedrifter. 

Legge inn relevante dokumenter m.m. Legge til flere segmenter for bedriftene om ønskelig – 

åpning for dette gikk ut pr mail høsten 2020! 

• Følge opp endringer på VN artikkel om rv 3 Den grønne snarvei 

• Drift av Facebook side – dele innlegg fra medlemsbedriftene, legge til arrangementer, lage 

egne innlegg med bilder fra bedriftene og naturen langs rv3/Østerdalen. Fremme innlegg i 

kampanjeperioder (ref oversikt over) 

• Ha løpende kontakt med medlemsbedriftene og evt kommuner – prøve å besøke de fleste 

bedriftene en gang pr år, ta bilder og ha en prat (kan evt gjøres av styremedlemmene også) 


