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Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon fra forbundsstyrets møter,
internasjonalt møte i København, om møte i mars 2018, om arbeid med
handlingsplan, og om neste styremøte.

 

Forbundsstyret hadde 2 dager med styremøte i august.  

Her er noen notater fra sakene som ble gjennomgått:

Forbundets vedtekter. Vedtektene ble  gjennomgått punkt for punkt, det er
behov for noen justeringer av tekst etter tidligere vedtak på landsmøter.

Kontortjenester. Dette var et mye diskutert punkt på landsmøtet i mars, og det
nye styret har vært aktive i å se etter mer hensiktsmessige og rimelige måter å
organisere forbundets arbeid på. Det ble i styremøtet vedtatt å si opp dagens
kontrakt og arbeide for å finne gode løsninger før kontraktens løpetid er ute.
Telefontjeneste utenom kontoret er etablert. Telefon: 9408 0090 betjenes
tirsdager og torsdager mellom kl. 17 og 20, utenom dette er det telefonsvarer og
mulighet for å sende SMS.  Forbundet har lagret mye i dagens lokaler, og jobber
med å finne en løsning på dette.

Handlingsplan. Forbundsstyret har brukt mye tid på å utarbeide en god
handlingsplan. Planen skal ikke inneholde for mange overordnede punkt, og ikke
for være for detaljert, samtidig som den skal være retningsgivende og konkret.
Planen, så langt den kom i august, ligger på forbundets nettsider, klikk her. 
Som det framgår av punkt 1 vil forbundet støtte opp om hagenes
profileringsarbeid.

Kompetanseheving. Forbundsstyret inviterte Henrik Jensen til et minikurs om
regler, vedtekter og fallgruber. Dette resulterte i en bestilling av maler for
handtering av saker som styrene oftest kommer i befatning med. Disse malene
skal brukes i kurs for hagenes styremedlemmer i mars 2018.

Møte/kurs for hagenes styremedlemmer. I tråd med ønske på landsmøtet vil
det bli arrangert et møte og kurs for hagenes styrer i mars 2018. Møtet vil bli
holdt i Oslo 18. mars 2018.

"Kompetente styremedlemmer". Innhold og planer for kurset «kompetente
styremedlemmer» ble diskutert. Vi kom fram til følgende punkter: ideologien bak
kolonihagebevegelsen, Office365, gjennomgang og forståelse av vedtekter,
styreinstruks/saksbehandling, bruk av maler i styrearbeidet, case.

https://nkhf.mailmojo.no/m/150310/
https://nkhf.mailmojo.no/m/150310/to/89896481/


Forbundets rådgivningsgruppe skal gi innspill av dyrkingsfaglig art. Gruppa
består i dag av 4 medlemmer fra 4 hager. Gruppa har vært i kontakt med det
svenske forbundet for å undersøke om svenskenes dyrkingsråd kan
tilrettelegges for norske forhold, og tilgjengeliggjøres for medlemshagene.

Konstituering av forbundsstyrets ankenemd. Ankenemda består av to fra
forbundsstyret og en advokat. Advokaten er nemdens leder. Dersom et av
medlemmene i ankenemda er inhabil, vil et settemedlem tre inn. Siden de fleste
ankesaker kommer fra Oslo er det valgt representanter fra styret som er bosatt i
Oslo, det vil spare oss for kostnader. Ankenemda består nå av Johnny Aasen og
Anne C. Eriksen.

Kontorsaker. Epost og telefonhenvendelser, diskusjon av saker som vi får
henvendelse om.

Forbundsstyrets neste styremøte er 15. oktober 2017.

 

Deltakelse på internasjonal kongress i København i
august, kort referat: 

Vi var to fra styret, styreleder Kjell S. Johnsen og nestleder Johnny Aasen, som
dro på denne work-shopen i København. Temaet som skulle diskuteres var
fremtiden for den internasjonale organisasjonen vår, og driften av kontoret.

Arrangøren valgte å del oss inn i to grupper: en engelsktalende og en
tysktalende.  Begge gruppene endte opp med en oppsummering, og det hele
konkluderte i at en arbeidsgruppe skal møtes før neste Generalforsamling i
februar neste år.  Det er første gang i organisasjonens historie at det har endt
opp med noe så konkret.  Etter min oppfatning er dette et viktig skritt i en
modernisering av Office Internasjonal, og organisasjonen er på god vei til å bli
mer demokratisk.

Hittil har det vært to presidenter!  Den ene – som er leder i styret, bør være den
eneste.  Til nå har også leder av styret i landet som arrangerer kongress, også
blitt definert som president.  Argumentene for å beholde den tittelen var få.

For øvrig er det internasjonale kontoret avhengig av innspill fra medlemmene. 
Vi ble oppfordret til å gi info om hva som foregår på nasjonalt plan av studier
vedrørende kolonihager og byplanlegging. 

En internasjonal work-shop inneholder også noen hagefaglige opplevelser.  I år
var det omvisning i Rosenborg slott og slottshage og Botanisk hage.  Vi var også
på besøk i to kolonihager i København, Vennelyst og Frem.  Begge gamle og
særegne.  Det er linker til de på det danske kolonihageforbundet sine
hjemmesider.

 

Overdragelser: 

Vi minner om at overdragelser skal meldes forbundsstyret, og
overdragelsesgebyr, som pr i dag er kr 500 pr overdragelse, skal sendes



Endre dine opplysninger

Meld deg av e-postlisten

Norsk kolonihageforbund, Hammersborg
torg 3, 0179 OSLO

9408 0090

samtidig.

 

Endring kontaktpersoner og epostadresser: 

Mange har sine årsmøter nå på høsten. Husk å melde inn endring i
kontaktpersoner og epostadresser til forbundsstyret: styret@kolonihager.no.
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