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Organisasjonen:
Medlemmer
Medlemskontingenten for 2017 har vært kr. 300/år. Inkludert i medlemskontingenten er Rosebladet som
utkommer fire ganger per år. Faktura ble sendt med mail og pr post. Det ble sendt ut en purring og ellers
sletting ved manglende betaling.
Antall medlemmer ved årsskiftet var….
Medlemmer ved årsslutt
2013
2014
2015
2016
2017

Antall
1259
1191
1181
1183
1122

Ved årsskiftet hadde NRF åtte fylkesavdelinger og seks kontakter i øvrige fylker.
NRF er medlem av Nordisk Rosenselskab og Verdensføderasjonen for roseforeninger (WFRS). NRF er
registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 985 738 181.

Styrets arbeid
Styret er sammensatt av medlemmer fra flere lokalavdelinger.
Det har vært avholdt fire styremøter. Styremøtene avholdes privat og vi har dermed utgifter kun til reise
og bespisning.
Rosebladet, økonomi/budsjett og medlemsutvikling er faste poster på hvert styremøte. Videre har styret
har behandlet 15 saker, og flere av sakene har vært oppe til drøfting/behandling på flere møter før styret
har konkludert. Dette for å sikre at de beslutninger som fattes er gjennomtenkte. Utenom styremøtene
har styret informert, kommunisert og drøftet per telefon, Facebook og e-post.
Samarbeid med lokalavdelingene
Det har vært avholdt to møter mellom styret og lokalagslederne. Fokus har vært på erfaringsutveksling,
samarbeid, medlemsverving og idémyldring for framtiden og kanskje spesielt det kommende året. Fokus
har vært på å nå fram til flere hageinteresserte med budskap om rosenes fortreffelighet og Norsk
roseforening. Det har vært enighet om å fokusere på sosiale medier, hjemmesiden vår, roseturer,
besøkshager, hagereportasjer og informasjonsmateriell i forskjellige former.
Styret foreslo på årsmøtet i mars 2017 at nye kriterier for overføringsordning skulle utarbeides i
samarbeid med lokalforeningene. I 2017 ble det utbetalt 1500 kr til hver av de 8 foreningene og
etablering ny ordning er foreløpig utsatt.
Hjemmeside:
Foreningens nettside har adressen: www.norskroseforening.no. NRF eier selv domenet og leier dette hos
Domeneshop.no. Inkludert er også foreningens e-postadresser: post@norskroseforening.no og
medlem@norskroseforening.no
I 2017 har hjemmesiden i hovedsak blitt benyttet for å legge ut nødvendig informasjon til medlemmer og
andre interesserte, og hjemmesiden vil få et større fokus i 2018.
Facebook:
Foreningen har en Facebook side som heter Norsk Roseforening – Norwegian Rose Society. Denne kan
leses av alle, og her legges det ut informasjon fra NRF, både styret og lokalavdelingene. I tillegg ble det
mot slutten av året opprettet en egen Facebook gruppe som heter Norsk Roseforening. Her inviteres alle
roseinteresserte til å bli medlem. Formålet er å dele roseinspirasjon og informasjon, både mellom
medlemmer og andre hageinteresserte. Her kan alle på lik linje dele innlegg og bilder, lese og bli inspirert
av andres innlegg – stille hverandre rosespørsmål – utveksle erfaringer osv osv – om alt som har
tilknytning til roser.
Facebook-gruppen har så langt fungert som ønsket, og vi er svært glad for det økende antallet medlemmer
(nærmere 450 i skrivende stund), all aktiviteten og den gode tonen. Vi ser denne Facebook-gruppen som
en interessant og aktuell arena for verving av nye medlemmer.
Medlems- og regnskapssystem
Medlemssystemet Medlemsnett har blitt implementert fullt ut i 2017 og gir både styret og lokallagene et
godt verktøy for kommunikasjon med foreningens medlemmer. Regnskapet har blitt ført i Visma eaccounting gjennom hele 2017.

Aktiviteter
Hagemessen på Lillestrøm – april 2017
Formålet med deltakelse på Hagemessen er å verve medlemmer og å snakke med publikum om
rosedyrkning. Norsk roseforening v. Mona Vestli bidro med en artikkel om Pollinatorvennlige roser til
Hagemessemagasinet. Den typen aktivitet er viktig med hensyn til omdømme/gjøre foreningen kjent.
Bente Tangstad Juul har vært ansvarlig for gjennomføringen og standen bemannes av medlemmene
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Rosedager i Norge
Det ble arrangert rosedager i Agder, Østfold, Vestfold, Hordaland, Gudbrandsdalen og i Oslo. Romerike
deltok med stand på arrangementene i Stallgården/Eidsvoll og på Hamar. Lokalforeningene hadde
ansvar for gjennomføringen og styremedlemmene deltar i den lokalforeningen de tilhører. Det ble laget
felles plakat for rosedagene 2017. Rosedagene er en fin anledning til å vise seg fram i lokalmiljøet, slik
at folk blir mer oppmerksomme på at vi eksisterer. Noen har begrenset inntjening på Rosedagene siden
de ikke kan ta inngangspenger, mens andre har anledning til å selge roser og andre produkt, samt
loddsalg. Besøkstallet varierer med vær og hvilket sted man er på. Flere arrangerer roseutstilling med
premier, noen har kom og vis og vi prøver å verve nye medlemmer. Rosedagene i Norge skal annonseres
samlet i Rosebladet 2/2018.
Ny sortsliste
Arbeidet med ny sortsliste er i full gang. Den sentrale prosjektgruppen består av Toril Linnerud, Mona
Vestli og Marit Jenssen. Foreningens medlemmer har gjennom Rosebladet blitt invitert inn til å være
med å bidra. Prosjektgruppen har også kontaktet en rekke medlemmer rundt i landet til å være med i
arbeidet og har så langt fått med ytterligere 10 personer. Flere vil nok bli forespurt i løpet av 2018.
Målet er å ha ny sortsliste klar til årsmøtet i 2019. (dette er et mål – ingen forpliktelse).
Per i dag har vi igjen 236 eksemplarer av nåværende sortsliste, noe som vi estimerer vil holde fram til
den nye er klar.
Årets rose 2018 ble 'El Areana', kåret av styret i NRF. Avstemningen skjedde internt og på kort varsel,
da alle de nordiske rosebladene skulle presentere Årets rose 2018 i siste nummer 2017, som vedtatt på
forrige Nordiske styremøte i Bergen sommeren 2016. Rosene ble presentert i Rosebladet nr. 4/2017.
Nordisk roser og funnroser/ Nordisk rabatt
Arbeidet med etablering av Nordisk rabatt i hageanlegg i Norge er videreført i 2017. Foranledningen er
etablering av en rabatt med roser fra de nordiske landene i Gentofteparken i København i forbindelse
med Verdenskongressen til sommeren 2018. Lederne i de nordiske Roseforeningene tok initiativet til at
det kunne plantes tilsvarende rabatter i de andre nordiske landene.
Rosene fra Norge er presentert i Rosebladet nr. 4/2014 og nr. 4/2016. Det blir plantet Nordisk rabatt i tre
hageanlegg i Norge: Dømmesmoen i Grimstad, Prestegardshagen på Ringebu gamle prestegard og i
Frognerparken i Oslo.
Arbeidet er organisert av lederen i Den Svenske Roseforeningen. Randi Hoel er kontaktperson i
hovedstyret og koordinerer arbeidet i Norge. Arbeidet forventes avsluttet i 2018.

Rosebladet
Foreningens medlemsblad Rosebladet kom ut med fire nummer i 2017.
Nr. 1
2014 48 sider

Nr. 2
48 sider

Nr. 3
48 sider

Nr. 4
48 sider

Sum
192

2015 48 sider
2016 44 sider

48 sider 44 sider
72 sider* 44 sider

44 sider
44 sider

184
204

2017 44 sider

44 sider

44 sider

176

44 sider

Opplag
1700 nr. 1 og 2
1600 nr. 3 og 4.
1600
1600 nr 1 og 3
4000 nr 2
1400 nr 4
1400 nr 1, 2, 3
1300 nr 4

*Rosebladet nr 2/2016: ble distribuert via Narvesen i tillegg til vanlig utsending.

Mona Vestli har vært ansvarlig redaktør og kontrakten ble reforhandlet for to nye år ved årsskiftet
2016/2017. Layout og trykking blir utført på trykkeriet 07 i Oslo.
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Det budsjetteres med 48 sider pr nummer: 44 sider pluss 4 sider omslag. Papiromslaget er i samme
papirkvalitet som innmaten (siden nr. 3/2015). Rosebladet er moderne, aktuelt og enn så lenge det
viktigste kontaktpunktet vi har med medlemmene. Redaktøren produserer mye stoff selv og får tilsendt
artikler og materiale. Det er i tillegg anledning til å ta inn stoff fra de andre nordiske rosebladene og fra
WFRS.
NRFs roseregistreringsaksjon for gamle hageroser,
Det har i de siste årene pågått innsamling av norske hageroser fra Sør Norge, og mange av disse rosene
er plantet på prøvedyrkingsfeltet på Ås og på Arboretet i Milde. En del av rosene fra Ås er gentestet, og
resultatet forelå i 2016, se artikkel av Eva Vike i Rosebladet 2/2017.
I 2017 har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, (NMBU), Arboretet og Botanisk hage,
Universitetet i Bergen og Agder Naturmuseum og botanisk hage samarbeidet om et prosjekt for DNA
analyser av rosematerialet som er samlet inn langs kysten av Norge. Norsk Roseforening støttet dette
prosjektet med 10 000 kr i 2017.

Økonomi
Styret har gjennom 2018 hatt fokus på å styre foreningen i retning av å gå med overskudd. Dette har gått
som planlagt.
Inntekter:
 Foreningens inntektskilde er i hovedsak medlemskontingenten. Nye medlemmer vil være en
rimelig stabil inntektskilde og planer for økt medlemsmasse har hatt styrets og lokallagsledernes
fokus gjennom året.
 Sponsoravtalen med Nordic Garden gir også en fast årlig inntekt på kr 15 000.
 Annonser i Rosebladet er i tillegg en beskjeden inntektskilde
 Salg av bøker gjøres kun i forbindelse med arrangementer som årsmøte, rosedager og
Hagemessen. Inntekten er beskjeden og gjøres stort sett som en service til medlemmene.
Hagemessen gir et lite overskudd hovedsakelig pga salg av roser.
Utgifter/besparelser:
 Den største utgiften er trykking og utsending av Rosebladet.
 Styremøter og møter med lokallagslederne har vært avholdt privat og kun hatt kostnader til reise
og bevertning.
 Regnskap og medlemsregister ivaretas nå av to styremedlemmer som ikke har fått honorar for
arbeidet.
 Redaktøren får et honorar på 10 000, samt at det dekkes faste utgifter til utstyr/lokaler for kroner
29.600 pr år.
 Årsmøtet vedtok å sette av 30 000 kr til honorar til styremedlemmene. Pga den økonomiske
situasjonen i foreningen har styret besluttet at dette ikke utbetales for 2017.
 Porto er kostnadskrevende, og det søkes i størst mulig grad å sende ut blader til nye medlemmer i
hovedutsendingene.
 Rosebladets opplag er redusert til 1300 blader. Dette gir noe besparelse i trykkeutgifter, men
mest besparelse i forhold til lagerplass og håndtering av gamle roseblader.
For ytterligere detaljer rundt årets inntekter og utgifter, vises til regnskapet som kan fås tilsendt ved å
sende en epost til post@norskroseforening.no før årsmøtet avholdes den 10. Mars 2018.
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Nordisk Rosenselskab
Det ble ikke avholdt møte i Nordisk Rosenselskab i 2017. Neste møte er i København 28. juni 2018.
Ledelsen av Nordisk Rosenselskab er overført til Danmark, inkludert regnskap og kassebeholdning.
Leder er Jens Otto Pedersen.

World Federation Rose Society (WFRS)
En delegasjon fra Norge deltok på regional rosekongress i Ljubljana sommeren 2017.
Vice President WFRS, Inger Schierning (Danmark) er aktiv i WFRS.
Nyheter blir publisert på sidene til WFRS, www.world
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