Årsmelding for Norsk Roseforening avd. Romerike 2020
Styret i har i 2020 bestått av:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Revisor:
Valgkomité:

Inger Bårtvedt
Gunhild Isager
Karin Yri
Marit Skorstad
Esben Nielsen
Berit Torvmark

Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem til
styret:

Sissel Lykke
Jorunn Mathiesen
Bodil Carlson

Organisasjonen: Avdelingen har nå et fulltallig styre og valgkomite.
Avdelingen har 74 medlemmer pr 1.1.2021.

Styrets arbeid: Styret har hatt 4 styremøter i løpet av året og har fungert godt. Aktiviteten i
foreningen har til en viss grad vært påvirket av covid 19. Flere hagemesser har blitt avlyst, både
arrangementet på Stallgården og Kjos.

Salg av roser: Vi hadde bestilt 65 roser fra Myrvold for salg på de ulike hagemessene. Rosene ble
hentet og medlemmene fikk e-post med tilbud om å kjøpe disse. Karin sto for salget av rosene
hjemmefra og det fungerte utmerket. De resterende ble solgt på Festiviteten.

Medlemsverving: Foreningen har fått 11 nye medlemmer i år, 3 har meldt seg ut/ikke betalt
kontingent.

OVERSIKT OVER AKTIVITETER
Dato
Tema

Sted

Onsdag 26.februar Årsmøte. Kl.18.00

Hvam vdg. Skole, Nes

Antall
fremmøtte
8

Kl.19.00. Årsmøtet ble etterfulgt av medlemsmøte med inspirerende foredrag ved Knut Auke,
Hesleberg gartneri, som presenterte roser for vårt distrikt og kom med dyrkingstips.
Møtet ble avsluttet med kaffe og hyggelig prat. Det ble arrangert i samarbeid med Nes hagelag.
Anslagsvis 25-30 fremmøtte på medlemsmøtet.
Fredag 29.05 –
Vårmarked
Festiviteten, Eidsvoll Verk
mandag 01.06 juni
11.00 – 16.00
Vi delte på vaktene og solgte de gjenværende rosene fra Myrvold. Været var strålende og folket i
handlehumør. Vi måtte supplere med flere roser fra Myrvold på lørdag. De fleste ble solgt.
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Lørdag 6 juni
Hagemarked
Sørumsand
11.00 – 15.00
Vi ble invitert til å delta på Blaker og Sørum hagelags plantemarked på Sørumsand. 2 fra styret
bemannet standen i øsende regnvær. Vi solgte de gjenværende rosene fra Festiviteten,
egenproduserte roser samt stauder. Standen var godt besøkt.
Tirsdag 16. juni
Stiklingskurs kl. 18.00
Anne Kristine Moen, Auli
9
Stiklingskurset ble gjennomført med 9 deltakere, i tillegg til Anne Kristine. Vi hadde et godt utvalg
av stiklingsmateriale. Koronaavstanden ble overholdt og vi hadde en hyggelig avslutning med kaffe
på terrassen til Anne Kristine.
Søndag 2. august Plantemarked
Domkirkeodden, Hamar
kl. 10.00 – 16.00
6 personer sto på stand, fordelt på to økter. Vi solgte flere egenproduserte roser og diverse
stauder, bøker o.l. Salget gikk bra, selv om arrangementet var noe preget av koronasituasjonen
med mindre folk utover dagen. Det ble igjen en del stauder som giverne tok med seg hjem igjen.
Tirsdag
Roser og hageglede.
Kafe Henrik
23
22.september
Hvordan lykkes med roser
Medlemsmøte
med Dag Lyngar som
foredragsholder
Medlemsmøtet var vellykket med 22 betalende pluss foredragsholder, Dag Lyngar. 20 var påmeldt
og 2 møtte "på døra". Arrangementet ble annonsert på face book, e-post og gjennom
medlemsnett. Dag Lyngar var sitt sedvanlige sprudlende jeg og traff godt med foredraget. Flere
kom langveis fra og folk likte tydeligvis å møtes ansikt til ansikt.
Vi fulgte gjeldende smittevernregler.
REPRESENTASJON
Den Norske Roseforenings årsmøte: 1 person fra styret.
Digitalt møte med Norsk roseforening og lokallagene: 2 personer fra styret.
REGNSKAPET
Regnskapet for 2020 viser et overskudd kr 5289,68.

Styret takker for et godt roseår i 2020
og håper på et enda bedre 2021

