ÅRSMELDING FIOX 2009
Siden prosjektevalueringen januar 2009, har det kun vært Pia og Sissel som har organisert
aktiviteter. FiOX har søkt etter ny leder og nye medlemmer men det er ingen som har meldt
sin interesse. FiOX meldte inn i fjor at vi hadde lite ressurser og at det ville bli mindre
aktivitet i 2009. Flere har likevel ønsket å hjelpe til men få har kunnet stille opp når vi har hatt
behov for hjelp. Vi gjennomførte vår årlige tur til Høyfjellet hvor vi hadde en vellykket helg i
Hemsedal. Vi organiserte i tillegg vår tradisjonelle tur til Hygga på våren men vi mistet
hytteturen pga dobbelt booking igjen fra Hyggas side.
Vi prøver å opprettholde de tradisjoner som har blitt med den yngre garden i laget. Det har
vært viktig å få til en tur til Hygga på våren, en tur til Høyfjellet på vinteren og en vennersfest
på sen høsten. Dette er noe vi ønsker å gjennomføre hvert år men mye kommer an på om vi
har ressurser nok til å gjennomføre det.
Til vi får en ny leder og eventuelt et nytt styre, vil våre aktiviteter basere seg på dugnader. Det
betyr at de som blir med på aktivitetene må hjelpe til. Hvis vi ikke har noen til å hjelpe til i
forhold til PR og web, vil det bli mindre av dette. Får vi ikke folk nok til turene vil det ikke bli
organisert store turer. Det er en variert deltakelse blant de aktive i den yngre garden, slik at
dette har også en påvirkning når vi organiserer og gjennomfører aktiviteter. Det kan være
mange årsaker til at ikke folk deltar. Det kan gi signaler om at vi har for mange aktiviteter og
ikke alle klarer å være med på dem, eller at folk ikke har penger til å delta, eller at en
deltakelse på aktivitetene rett og slett ikke blir prioritert.
FiOX er i endring. Under prosjektet var hovedfokuset til FiOX å rekruttere og beholde
medlemmer, samt å prøve ut aktiviteter og gjennomføre de. I evalueringen av prosjektet ble
det konkludert med at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Det kom likevel fram at
Hygga var en viktig arena både for rekruttering og beholding av medlemmer. Når det gjelder
gjennomføring og utprøving av aktiviteter konkluderte vi med at det var for mange aktiviteter
i forhold til ressurser. FiOX -styret ønsket likevel å gjennomføre aktivitetene og prosjektet.
Når prosjektet var avsluttet ønsket to av de som satt i styret å avslutte sine verv. Et
styremedlem flyttet nordover.
I dag er FiOX i retningen av at man enda ønsker å rekruttere og beholde medlemmer men det
er ikke hovedfokuset. Hovedfokuset er å legge til rette for at de tradisjonelle aktivitetene
gjennomføres. FiOX er enda den yngre garden i laget men mer det lille X i laget med de
aktivitetene vi tilbyr. Det har vært lite aktivitet på den økonomiske siden i 2009, penger som
står på FiOX konto ønskes å brukes til web/pr arbeid framover.
Vi bruker ressurser på å organisere aktiviteter og de som melder seg på våre turer setter av
datoene til å være med. Det er derfor viktig at vi får Hygga når vi har bestilt hytten. Vi ser et
mønster når vi bestiller Hygga, at det er en dobbelt booking av våre bestillinger. Slik at vi
mister våre turer pga denne dobbelt bookingen. Allerede i 2010 har det nå skjedd en ny
dobbelt booking av vår bestilling på Hygga i april. Dette er noe vi ikke klarer å forholde oss
til lenger, fordi det er tredje gang dette skjer på et og et halvt år. Det er et ønske om et bedre
samarbeid med Hygga i 2010.
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