Bli medlem i föreningen Värmlandsleder!

Välkommen som medlem i Värmlandsleder
Skulle det vara bra för ditt företag att kunna marknadsföra vandringsleder,
som är kvalitetsmärkta Värmlandsleder?
Vill du att Värmland skall vara en hållbar vandringsdestination?
Vill ditt företag vara med och utveckla vandringsturismen?
Tycker din förening att det är viktigt att vi har fina och välskötta
vandringsleder i Värmland?
Vill ni vara med och påverka föreningen Värmlandsleders verksamhet?
Har din förening, din kommun eller ditt företag en vandringsled som ni
vill få kvalitetssäkrad som Värmlandsled?
Bra! Då ska ditt företag, din förening eller din kommun bli medlem i den
ideella föreningen Värmlandsleder. Ju fler vi är, desto starkare blir vi.

Det här är vårt uppdrag
”Värmlandsleder har som ändamål att förbättra allmänhetens förutsättningar till
vandring samt turistföretagens förutsättningar att utveckla vandringsturism.
Detta sker genom samordning och kvalitetssäkring av vandringsleder i Värmland.”

Medlemspolicy
Föreningen Värmlandsleder har tagit fram en
medlemspolicy som främst gäller medlemmar som nyttjar våra Värmlandsleder i sin
verksamhet. Det kan gälla t ex turistföretag,
boendeanläggningar, kommunala skolor och
friluftsföreningar. Syftet med medlemspolicyn
är att säkra att vi får nyttja privat mark för våra
Värmlandsleder även i framtiden. Vi måste alla
hjälpas åt att informera våra besökare och även
själva uppträda på ett sätt som minskar risken
för skada eller störning. Vi tror också att samverkan mellan föreningens medlemmar främjas
av en gemensam policy.

Framtidsvision
Föreningens framtidsvision är att vi skall ha
minst 30 kvalitetsmärkta Värmlandsleder. Det
skall vara både dagsturer, vildmarksleder och
vandringsleder mellan boenden. Vi vill att det
publiceras många guideböcker, bloggar etc. om
vandring i Värmland. Marknadsföring av webbplatsen har hög prioritet. Föreningen verkar för
att all marknadsföring av lederna sker på ett
ansvarsfullt sätt.

Medlemsavgifter

Kvalitetsmärkta Värmlandsleder

Medlemskategori

Vandringslederna i Värmland går till största delen över privatägd mark som markägarna frivilligt upplåter. För att vi även i framtiden skall vara välkomna att nyttja marken
behöver vi förvalta och sköta vandringslederna på ett ansvarsfullt sätt. Samordnad
marknadsföring underlättas också av att det finns gemensamma kriterier om upplevelsevärden för besökaren. Det gäller till exempel vad vandraren kan förvänta sig av
en lägerplats och att alla skyltar har text på svenska, engelska och tyska. En hållbar
vandringsturism förutsätter att vi har vandringsleder som sköts kontinuerligt. Föreningen
Värmlandsleders uppgift är att kontrollera och kvalitetssäkra Värmlandsleder. Kvalitetskriterierna består av både minimikrav och råd för Värmlandsleder.
Dessa handlar om:

Ideella
föreningar

•
•
•
•

förhållandet till markägarna
dokumentation på lagkrav
upplevelsevärden för besökaren
skötselplan

Värmlandsleder skall ha skriftliga nyttjanderättsavtal mellan nyttjanderättshavaren och
respektive markägare, som upprättas enligt föreningens avtalsmall. Föreningen har en
gruppförsäkring för vandringsleder. Alla kvalitetsmärkta Värmlandsleder kontrolleras
var tredje år av föreningen.

Webbplats

På Värmlandsleders webbplats http://varmlandsleder.se presenterar vi alla kvalitetsmärkta
Värmlandsleder och medlemmarnas turismverksamhet.

Medlemsavgift

Serviceavgift

300

Totalt
kr

0

300

Företag, ek förening, stiftelse m.m.
max 1 helårsanställd

300

500

800

>1 helårsanställda

300

2 000

2 300

Kommuner
< 10 000
invånare

300

5 000

5 300

10-20 000
invånare

300

10 000

10 300

20-50 000
invånare

300

20 000

20 300

> 50 000
invånare

300

35 000

35 300

Moms tillkommer på serviceavgiften. Enskilda personer kan inte bli medlemmar i Värmlandsleder.
Anmälan om medlemskap skickas med e-post
till info@varmlandsleder.se Uppge kontaktuppgifter inklusive organisationsnummer och en
kontaktperson. Medlems- och serviceavgifter
faktureras.

Kontakt
info@varmlandsleder.se
http://varmlandsleder.se
http://facebook.com/varmlandsleder
http://instagram.com/varmlandsleder
Föreningen Värmlandsleder och kvalitetsmärkningen
har utvecklats genom projekt som finansierats av
Landsbygdsprogrammet. Idag finansieras verksamheten av medlemsavgifter.

