Referat fra årsmøte i Hageselskapet Sogn og Fjordane i
Luster den 06 – 07.04.19
Tilstede:
Eva Hagen Vågsøy, Else Tømmerbakke Askvoll og Fjaler, Matias Hukseth Naustdal
Margit Hukseth Naustdal, Eva Rendedal Naustdal, Elin Hauge Sogndal, Gunnar Eikeland
Gaular, Bjørg Helle Gaular, Arvid Solberg Gaular, Ragnhild Johanne Gimmestad Gloppen
Anne Lise Haukadal Luster, Anne Verlo Luster, Cathrin Næss Luster, Silvija Apeinane Luster
Turid Bøyum Gloppen, Fred-Arild Grøneng Florø, Gro Haga Gaular, Nina M. Bøge Vågsøy.
Richard Grimstad, Otto Nes og Solveig Grøneng.

Innledning:
Årsmøtehelga startet med lunsj på Fjordstova i Skjolden. Etterpå hadde i foredrag med
Christoffer Krzywinski «Bruk av krydder/planter fra hagen/naturen til ølbrygging. Isamband
med foredraget var det og smaksprøve på de ulike ølsorter med smak fra hage/natur.
Etter foredraget var det loddsalg med mange fine gevinster, og kaffe til de som ønsket det.
Gro hadde hagelagets time med litt hjelp fra Fred-Arild, de informerte om hvor vellykket
turnen med Berg Hestad «Å lage maten selv» hadde vært. På Eid og Flora møtte ca. 85
personer og inngangsbilletten var på kr. 250. Lokallaga gikk med et bra overskudd her.
Tommy Tønsberg hadde foredrag på Sandane, her møtte 75 personer.
Fagtemaer som medlemmer ønsket var, Eides stauder på Askøy, insekter og pollinering,
nyttevekster i naturen, grønnsaksdyrking og studieringer.
Luster hagelag ønsket fra fylkesstyre bedre informasjon til nystarta hagelag, som gikk på
økonomi, hvor kan man søke om midler osv. Hva må til for å nå fram til flest mulig?
Deretter innsjekking Vassbakken, middag kl. 20.00
Vi fikk servert en god middag med gott drikke og hadde en kjekk kveld i lag. Dessverre var
det ganske kaldt inne i hytta og på rommene. Varme på rommet lot seg ikke få orden på.

Fylkesårsmøte den 07.04.19
Saker:

1.0 Gjennomgang av påmeldingsliste og godkjenning av innkalling, møtebok underskrift av
Anne Verlo og Cathrin Næss fra Luster.
2.0 Gjennomgang av årsmøte 2018
3.0 Det kom ingen kommentarer til årsmelding  godkjent
4.0 Regnskap, Gro gikk igjennom fjord årets regnskap, det ble stilt spørsmål rundt
styrehonorar. Leder får 6000,- kr i året, det ble godkjent av alle på møte. Styrehonorar på
4000,- kr. Ønsket flertallet skulle brukes til nystarta lag. Må drøftes igjen i styret, hva gjør
vi?
Bilgodtgjørelse og satsene fylkeslaget har 3,45 per km og 0,45 per passasjer ble godkjent.
Regnskapet ble godkjent men flertallet ønsket mer utførte kontoer.
5.0 Handlingsplan, Turid og Fred-Arild møter på representantskapsmøte i Oslo mai 2019.
Nye regler.
Hvordan skal fylket bli mer robust? Hordaland og Sogn og Fjordane blir et fylke. Hva med
fylkeslaga  2 lag
Luster hagelag var skuffet over minus tilskudd fra sentralt hold. De ønsket en
grunnleggende mal på oppstart av nye lag, og spørsmål om tilskudd. De ønsket at
fylkesstyre dedikerte en fra styre til å følge opp nye lag. Hva gjør fylket for lokallaga?
Styre må ta opp dette på neste styremøte.
6.0 Budsjett, 4000,- brukes til lokallag, fylkesstyret har fullmakt til fordeling av disse kr.
7.0 Val, leder på valg  Turid tok gjenvalg, og Elin Hauge fra Sogndal hagelag ny inn i styret.
Nytt valg i valgnemda, Elin kontakter en fra Sogndal og fylkesstyret får godkjenning til
hvem som da sitter i valgnemda.

Lokalt program
hagelag Luster viste bilder og informerte litt om hva de hadde drevet på med det siste året,
som vintersåing i plastkasser, handle dag i gartneri, sanketurer av det naturen byr på,
bokashi + drivhus lærdom og tips, ville vekster til mat og drikke osv.
Gro viste bilder og informerte om hagetur til sør øst for London, og hagetur til Irland. Vi fikk
høre om fantastiske turer og utrolig mange flotte bilder av landskap, hager og blomster.
Fred-Arild viste bilder fra Costa Rika, mange flotte bilder av planter, natur, dyr og reisefølge.
Turen var en sann opplevelse, u.t. var med på turen.
Tid for avreise.

Referent
Nina Moe Bøge

