Norsk roseforening avd.Østfold
Årsberetning 2019
1. Styrets sammensetning
1.1. Styrets leder Ola H Storli
1.2. Nestleder Janne Jarsletta-Halvorsen
1.3. kasserer Inger Anne Kilde Storli
1.4. Sekretær Elisabeth Jarsletta-Westlie
1.5. Styremedlem Harald Bell Solaas
1.6. Varamedlem Wenche Iversen
1.7. Varamedlem Ellen Arntzen
1.8. Revisor Jens S Opstad
1.9. Revisor Anita Frorud
1.10.

Valgkomite :
Ola L Larsen
Eva Osland Aas
Kaare Ingar Sletta

2. Økonomi og medlemstall
Årets regnskap viser et overskudd på kr 663,64. Vår beholdning pr. 31.12.2019 er kr
58.611,24. (Kassabeholdning kr 1 500,- resterende beløp på bankkonto)Pr. 31.12.18 var medlemstallet 110 medlemmer. I januar 2019 sanerte hovedforeningen
medlemmer som ikke hadde betalt kontingent slik at vi endte opp med 92 medlemmer. I løpet
av året har vi økt medlemsmassen til 114 betalende medlemmer. På facebooksiden har
Østfold 184 medlemmer.
3. Sosiale medier
3.1.1. Foreningen bruker i hovedsak Facebooksiden som kanal ut mot medlemmer. Dette
synes formålstjenlig for de fleste medlemmene. Dog benytter vi medlemsnett for å
sende sms-meldinger om møter.
3.1.2. Nytt av året er at vi har en egen arrangementsside på facebook hvor arrangementene
kan deles av de enkelte medlemmer.

3.1.3. Program som er satt opp vil i utgangspunktet gjennomføres – endringer vil forsøkes
kommunisert til alle medlemmer.
4. Aktiviteter
Styret har hatt 10 styremøter. De har vekslet mellom å være hos leder og i forkant av
medlemsmøtene på Eldrebølgen.
Medlemsmøtene har blitt avholdt i Eldrebølgens lokaler i Råde og i Bøndenes
Hus når Eldrebølgen var under oppussing.
21.01.2019. Årsmøte. Foredrag Ola Larsen «Gallica roser»
19.03.2019. Medlemsmøte. Foredrag Torill Linnerud «Hvordan lykkes med roser – gode
rosevalg for best rosetrivsel».
30.04.2019. Kurs i praktisk beskjæring av roser samt vårstell. Sted Rosehagen «Tornerose»
som ligger ved Hydrogenfabrikken, Øra. Fredrikstad. Kursansvarlig Roar Syversen.
28.05.2019. Styret deltok hos Skiptvet og Spydeberg hagelag. Ola Larsen holdt foredrag og
styret stilte opp med roseråd og rosesalg.
12.06.2019 Juni Handledag hos Vestby Planteskole med spesialrabatt på roser for våre
medlemmer.
16,06.2019 Tur til Gøteborg med besøk i Botanisk Hage og Rosariet.
27.06.2019 Dugnad på Elingaard med rydding i rosebed og beskjæring av roser .
30.06.2019 Rosens dag på Elingaard herregård. Stand og salg av roser. Vi solgte også vafler
og kaffe. Vi var tilstede for å svare på spørsmål og gi råd og vink til de som ønsker å ha roser
eller allerede har roser. Elingaard var stengt sommeren 2019 slik at vi da hadde hele ansvaret
alene. Vi hadde eget program for barn.
2,06.2019 Omvisning i Rosehagen NMBU ÅS. 100-års markering av
Landskapsarkitektutdanningen. Rosesalg. Styret deltok med salg av roser samt utstilling av
ulike roser i vaser.
19.08.2019 Medlemsmøte. Tema Stiklinger og poding. Filmer fra YouTube. Leder var ansvarlig
for tilrettelegging.
24-25.08.2019 Torderøddagene. God, gammeldags markedsplass – salg av roser, til og med
planting av roser hjemme hos kunder.
16.09.2019 Medlemsmøte. Foredragsholder Knut Auke «Sykdommer hos roser - hva gjør vi?».
21.10.2019 Medlemsmøte. Foredrag Erik Joner «Jordforbedring med hovedfokus på bruk av
biokull».
18.11.2019 Julemøte. Foredrag av Steinar Johansen «Spør en gartner» og rosequizz.
Servering av gløgg og pepperkaker.

*** *** ***

