VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
FÖR HÄSSLEHOLM HOVDALA VANDRARFÖRENING
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Valberedning

Susanne Johnsson
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Antal protokollförda styrelsesammanträden: 7 st
Den 18/3 hade föreningen sitt andra årsmöte med 18 deltagare.

Medlemmar
Antal betalande medlemmar vid årets slut var 103 st.
Medlemsavgiften för 2018 har varit 100 kr.
Föreningen har under året haft medlemskap i Svenska gång och
vandrarförbundet.

Egna arrangemang
29 ledarledda vandringar samt en ledarledd cykelrunda
5 st fotokvällar/medlemsmöten

Sammarbetsarrangemang med Hässleholms kommun som varit öppna även
för icke medlemmar
Vandrardag på Hovdala
Ledarledd vandring med Mötesplats Ljungdala

Övriga arrangemang som föreningen deltagit i
Svenska Gång- och Vandrarförbundet årsmöte

Information och kommunikation
Vår hemsida www.hhvf.se uppdateras regelbundet.
Föreningen finns med på Facebook.

Styrelsens berättelse
Föreningens andra år har fortsatt att utvecklas. Vi har ökat i medlemsantal och
haft fler ledarledda vandringar än första året. Föreningen har flera engagerade
vandringsledare som bjudit in till varierade vandringar både i Hässleholms
kommun och i övriga Skåne. Sommarvandringarna har varit på bland annat på
Ven och på Österlen. Men även i grannlandet Danmark där en vandring gick i
trakterna runt Helsingör. Några vandringar har varit Temavandringar som tex
Midvintervandring.
Vandrardagen på Hovdala i september blev en succé. Med enbart inbjudan och
marknadsföring på föreningens Facebooksida så kom det 156 vandrare och
deltog i någon av de sex olika ledarledda vandringar som föreningen erbjöd.
Vandrardagen var ett gratis arrangemang som även var öppet för icke
medlemmar.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar som bidragit till
trevliga vandringar och att även vårt andra år blivit ett härligt och inspirerande
vandringsår.
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