N yhetsbrev
desember 2016
LANDSMØTE 18.-19. MARSI OSLO
Landsmøtet blir avholdt 18-19. mars 2017 i Oslo. Styret har valgt å for lenge fr isten for for slag som skal
behandles på år smøtet til 15. desember . Forslag må være skriftlig, og begrunnet. Sendes til
styret@kolonihager.no. I forrige nyhetsbrev sto det at alle kan sende inn forslag. Forbundsstyret ønsker å presisere
at det er styret i alle medlemshagene som kan sende inn, altså ikke den enkelte parsell-leier.
Møtested: Hotell Scandic Vulkan, Maridalsveien 13, Oslo (samme sted som sist). Innkalling og mer informasjon
kommer senere.

TILGJENGELIGHET
Vi ønsker å ha et eget tema om handikapvennlige hager på landsmøtet (inkl.
juridiske krav til universell utforming). Har dere tips, råd, erfaringer fra
egen hage som kan være av interesse for temaet? Vi er veldig interessert i å
høre om det.
Vi ønsker at hver av hagene har med dette i sitt innlegg lørdag, se
møteprogrammet på neste side.

DEBATT
Vi oppfordrer hagestyrene til å diskutere temaer som vil
bli tatt opp på landsmøtet:
-

-

FAKTA OG TIPS

Forbundets eksistens, handlingsplan, visjoner
Forbundsstyrets mandat, ambisjonsnivå,
forventinger, muligheter. Er det manglende
samsvar mellom forventningene i
handlingsplanen og styrets mulighet for
gjennomføring? Er det mulig å gjennomføre
planene med bare frivillige? Frikjøpe? Honorar?
Økonomi? Endre organiseringen? Flere
styremedlemmer, delegere til et arbeidsutvalg?
Hvordan klare å mobilisere medlemmene til
innsats/engasjement?

Internasjonalt er det laget mange fakta-ark, disse
foreligger kun i engelsk versjon. Gå til forbundets
nettsider kolonihager.no og klikk på fanen
"Internasjonalt". Der har vi lagt ut 12 fakta-ark. Der
legger vi også ut det internasjonale forbundets blad
Hyphen, og referat fra møter. Her er det mye
interessant informasjon.
Som det framgikk av forrige nyhetsbrev ønsker vi å
opprette en gruppe som skal komme med innspill og
råd vedrørende miljøvennlig hagedrift. Gruppa er i
gang med arbeidet, og vil veldig gjerne ha innspill og
kommentarer, gjerne også flere deltakere.
Kontakt anne@nkhf-info.no.

Møteprogrammet står på neste side.
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Norsk kolonihageforbund
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Desember 2016

PROGRAM FOR LANDSMØTET TIL NORSK
KOLONIHAGEFORBUND 18.-19. MARS2017
L ØRDAG 18. M ARS

SØNDAG 19. M ARS

Kl. 11.00 Velkommen

Kl. 09.30 - 12.30 Faglige temaer:

Åpning av landsmøtet
-

-

Valg av dirigent (2)
Valg av sekretær (2)
Valg av tellekorps (2)
Valg av medlemmer til å undertegne protokoll (2)
Årsberetninger fra Forbundsstyret og Fondsstyret.
Godkjenning av regnskap for 2015 og 2016 med
revisors beretning.

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 13.15 Diskusjon: Forventninger til
Kolonihageforbundets virksomhet, mandat, synlighet osv.

Kl. 14.00 - 16.00
-

Handlingsplan 2015-2017

Innkomne forslag
Medlemskontingent
Utgiftsgodtgjørelse til styret
Godkjenning av budsjett og handlingsplan
Valg
Forbundsstyret
Revisor
Fondsstyret
Valgkomité

Workshop.
16.00 Takk for denne gang ? vel hjem!

Med forbehold om endringer.

Kl. 16.00 ? Benstrekk og kaffepause
Kl. 16.30 - 18.00 Inspirasjonsforedrag
-

SABIMA
Jus
Hva skjer internasjonalt? Wien, Luxembourg.
Informasjonsflyt mellom forbund, hager og den
enkelte kolonist

Rådgivningsgruppa v/Anne
5 minutter fra hver hage, inkl. handikapvennlig
tilgjengelighet

Kl. 19.00 Felles middag for delegater og gjester
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