Norsk Fuchsia Selskap

Innkalling til årsmøte 2013
Styret i Norsk Fuchsia Selskap inviterer herved alle medlemmer til å delta på
Selskapets årsmøte 2013.
Møtet avholdes på Gjesdal Gjestgiveri, Ålgård, lørdag den 17. august, 2013. Møtet settes
til klokken 1700.
Deltagere på møtet, utsendte delegater fra lokallagene og gjester skal selv bekoste reise til
møtested og NFS vil dekke en eventuell overnatting for medlemmer i forbindelse med
møtet.
Rombestilling sendes innen 15. juli direkte til hotellet, tlf. 5161 7766, eller med epost til
post@gjesdalgjestgiveri.no, oppgi at det gjelder NFS årsmøte. Bestill rom så tidlig som
mulig, ikke vent til i siste øyeblikk! Hvis du ikke skal overnatte på hotellet, må du likevel
sende en påmelding av hensyn til mat og bevertning. Påmeldingen sendes snarest til
lokallagets sekretær, alfhild.johannessen@lyse.net, eller bruk telefon 48211639.
Det blir eventuelt hagebesøk lørdag, og tur til Aboretet på søndagen for å se lokallagets
utstilling. Etter årsmøtets avslutning vil der være middag og et sosialt samvær for
deltagere og gjester.
Dagsorden for møtet:
1.
Velkomst og navneopprop av deltagere
2.
Valg av ordstyrer
3.
Valg av referent og to deltagere til å underskrive møteprotokoll
4.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
5.
Årsmelding for Norsk Fuchsia Selskap 2012
6.
Regnskap for Norsk Fuchsia Selskap 2012
7.
Budsjett for kommende periode
8.
Behandling av eventuelle innkomne saker
9.
Valg av styre og valgkomité
Valg til styre i NFS er som følger:
- Leder:
ikke på valg
- Nestleder:
på valg for 2 år
- Sekretær:
ikke på valg
- Kasserer:
på valg for 2 år
- Styremedlem:
ikke på valg
- 1. Varamedlem:
på valg for 2 år
- 2. Varamedlem:
ikke på valg
- 1. Valgkomité:
på valg for 2 år
- 2. Valgkomité:
ikke på valg
Valgkomité for årsmøtet 2013 er:
Solvår Sletengen, Hernes, tlf. 62425957, epost: solvar.sletengen@hihm.no
Ragnar Tiller, Verdal, telefon 99582420, epost: rtiller@vktv.no
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal fremsettes skriftlig og være mottatt av Styret
innen 14 dager før årsmøtet er satt. Epost aksepteres.
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Velkommen til Gjesdal Gjestgiveri
Ole Nielsen, grunnlegger av Aalgaards Uldvarefabrikker, skal ta mye av æren for
veksten i næringslivet i Gjesdal engang på 1800 tallet. Hans utnytting av de
ressurser som kommunen innehar, har inspirert oss til å videreføre tradisjoner og
kultur fra Gjesdal og omegn i et spise & overnattingsted.
"Han og hans sat til bords med hundrede av arbeidere, som alle bodde under tak
med han, vaaket over deres vandel, sørget for deres pleie i sygdom og død og
samledes til opbyggelse med dem søndag morgen"
Sagt om Ole Nilsen fra hans Haandverkerhjem, 1850

Gjesdal Gjestgiveri
ligger midt i Ålgård
ved Figgjo-elva.
E39 passerer på
den andre siden av
elva.
Avstand fra
Stavanger: 27 km,
fra Sandnes: 12 km,
fra Sola: 21 km.
Hotellets telefon:
5161 7766,
adressen er
Opstadveien 3,
4330 Ålgård
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Arboret
En samling av trær og busker, som dyrkes på friland med sikte på forskning,
undervisning og utprøving av planter i vårt klima. Samtidig skal det være til
glede, gi naturopplevelser og stimulere til økt interesse for naturfag og
botanikk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedia

Velkommen til Rogaland!
Rogaland Arboret er et parkanlegg med mer enn 1400 forskjellige trær og
busker fra en rekke land som ligger utenfor Sviland i Sandnes kommune i
Rogaland. I 1972 ble arboret etablert som stiftelse av Rogaland fylke og
kommunene Gjesdal, Hå, Kleppe, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.
Dette skjedde etter et initiativ fra Bjørn A. Stangebye. Det var en brann i Melshei i
1970 som la 500 dekar skog i aske som gjorde etableringen av Rogaland Arboret
mulig. Etter stiftelsen var etablert mottok arboretet gaver i form av penger, planter,
utstyr og gratis arbeidskraft.
Det er et rikt fugleliv i parken. En av grunnene til dette er at personalet i parken
fôrer fuglene om vinteren. Ved utgangen av 2007 var det registrert 119 fuglearter i
parken. Blant de sjeldne artene som er observert er blant annet svartspett,
furukorsnebb, nøttekråke, vannrikse og gulbrynsanger.

Rhododendron i parken
Rhododendrondalen i anlegget har en
stor samling av rhododendron fra hele
verden som er svært fargerik når den
blomstrer i slutten av mai og begynnelsen av juni.
I bøkefeltet finnes det mange kultivarer
av skogstreet bøk (Fagus sylvatica). Det
finnes også et eget felt for norske trær
som inneholder over 30 forskjellige
arter. Etter 15 års planlegging ble det i
2005 åpnet en egen magnoliahage.
Magnolia er en plante som primært
dyrkes på grunn av de vakre blomstene.
Rogaland Fuchsialag har i flere år brukt Arboretet som arena for sine utstillinger.
I tilknytning til parken er det en kafeteria som er åpen om søndagene. I 2005 hadde
parken over 50.000 besøkende.
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