Norsk Fuchsia Selskap

Referat fra Årsmøte 2012.
Møtet ble åpnet med velkomstord fra Lederen.
Av sakslisten for møtet:
1. Navneopprop
2. valg av ordstyrer, Olav Ingvaldstad ble valgt til ordstyrer.
3. valg av referent og to tilstedeværende til å underskrive protokollen.
Karla Haugland ble valgt som referent,
Kenneth Stensrud og Gunnel Colbjørnsen til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av innkallingen.
5. Årsmeldingen ble presentert og godkjent med små justeringer.
I redaksjonen for Bulletinen: Jack Haugland og Inger Mari Håven.
6. Regnskapet for Norsk Fuchsia Selskap ble framlagt av kassereren og
godkjent uten bemerkninger.
7. Budsjett for neste år ble godkjent.
8. Endringsforslag til vedtekter utgår på grunn av feil.
9. Ingen saker var kommet til behandling fra medlemmer.
10. Valg av styre og valgkomite.
Alle forslag framsatt av ordstyrer ble klappet inn.
Det nye styret består av:
Leder Gunn Mari Ingvaldstad, Hjelmeland
Nestleder Kåre Sundfær, Inderøya
Kasserer Terje Backlund, Nissedal
Sekretær Solfrid Pedersen, Ballangen
Styremedlem Jack Haugland, Kvinesdal
Varamedlem Kenneth Stensrud, Undrumsdal
Varamedlem Anne Mette Thorshaug, Ørje
Valgkomite: Solvår Sletengen og Ragnar Tiller
Etter møtet var det fritt fram for diskus jon, og det ble vist fine bilder fra turer i
Europa i år.
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ÅRSMELDING 2011/2012
Styret har bestått av:
Leder: Gunn Mari Indvaldstad, Hjelmeland
Nestleder: Kåre Sundfær, Inderøy
Kasserer: Terje Backlund, Nissedal
Sekretær: Sissel Dalhøi, Kjeller
Redaktør/styremedlem: Jack Haugland, Kvinesdal
Varamedlem: Solfrid Pedersen, Ballangen
Varamedlem: Ragnar Tiller, Verdal
Styret i Nfs
Styret har etter forrige årsmøte hatt 5 styremøter og behandlet 14 saker. Alle
møtene er blitt holdt via msn.
Lokallagene
Det er heldigvis noen ildsjeler rundt om i landet som driver lokallagene. I år har vi
fått årsmelding fra 3 av lokallagene. Disse er blitt satt inn i Bulletinen.
Internett
Fuchsiaselskapet på internett har siden 1995 fått en stadig økende popularitet. På
www.fuchsiaselskapet.no finner du tips for å få det beste ut av dine planter.
Alle lokallagene har sin egen side, og årets møteprogram og informasjon om andre
arrangementer kan du lese om der.
Du finner også informasjon om steder som selger både planter og tilbehør.
Du vil finne reportasjer fra utstillinger etter hvert som de arrangeres.
Et annet medium son har dukket opp siste året er ”Vi som elsker fuchsia” på
facebook. Dette har blitt en populær kanal.
Butikken
Nettbutikken vår er alltid oppdatert med varer, og du kan sende din bestilling på
nettet uten problemer.
Mandagsklubben
Det er aktivitet på nettet første mandag i hver måned. Da møtes de mest ihuga
fuchsianteresserte ”live” på internett. Websiden til Nfs har et eget chatterom. De
som har lyst til å se hva det blir pratet om, kan se dette i ettertid. Det blir lagret en
logg av samtalen som kan leses på
http://www.fuchsiaselskapet.no/chat/phpfreechat/chat.php .
Vel møtt til neste møtet i mandagsklubben.
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Bulletinen
Bulletinen kom ut med bare 3 nummer i løpet av siste år. Medlemsbladet har både
planteportretter og nyttig informasjon til alle fuchsiainteresserte i Norge.
Redaksjonen prøver å sette sammen et innhold som passer best mulig til årstiden.
Naturligvis blir da høst-utgaven full av reportasjer fra de forskjellige utstillingene
som har vært avholdt i juli, august og september. Bulletinen inneholder
lokallagenes møteprogrammer. Det første nummeret i året har nå en full
medlemsliste slik at det blir enklere å finne medlemmer i nabolaget. Leserinnlegg i
form av noen få linjer eller en hel side, med medlemmenes egne bilder og
beskrivelse er populær lesing.
I redaksjonen sitter Jack Haugland og Inger Mari Lund Håven.
For styret
Sissel Dalhøi
Sekretær

Gunn Ingvaldstad
leder

Møte i Euro-Fuchsia
I midten av august var medlemslandene i Euro-Fuchsia samlet i Aachen i Tyskland.
Vi kom til hotellet den 16. august. Det var stekende varmt, sikkert 40 grader!
Ved 18-tiden gikk vi en runde i byen og vi skulle ha oss noe å spise. Det var litt av
en tur! Det endte med at noen måtte ut på byen og lete etter andre som var litt
akterutseilt, men vi regnet med at så lenge vi hadde Marit i teten, var vi trygge. Vel,
vi havnet til slutt på samme restaurant alle sammen.... Og maten var god!
Fredag den 17. ble vi busset til Venlo i Nederland og Floriaden. Fremdeles var det
stekende varmt, og fra kl 0945 til kl 1700 gikk vi i det flotteste og varmeste
sokskinn jeg har opplevd.

Området var enormt! For å være helt ærlig, så var det ikke SÅ imponerende som
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