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Digitalt Förbundsråd 2020
Koloniträdgårdsförbundet har fått en ny orförande. Lördagen den

de, Ingvar Högström, SK, och Ann-Britt Stålblad,
Örebro, och Sune Malmgren är nya ordinarie medlemmar samt
Britt Rehnman, Norrbotten, ny ersättare.
Ett stort tack till alla förtroendevalda som lämnade sina uppdrag och välkomna alla nya!

Webinarie om alternativa årsmöten
För de som vill veta mer om alternativa sätt att genomföra

årsmöten håller vi ett webinarium via Zoom torsdagen den
13 aug kl 18. Då delar vi med oss av våra erfarenheter och ger
tips om olika sätt att genomföra digitala årsmöten, om
fördelar och nackdelar med årsmöten utomhus och per
capsulam-årsmöten. Anmälan till pierre@koloni.org.
Redan nu finns information om årsmöten i coronatider
på www.koloni.org. Fler webinarier om både odling och
föreningsfrågor kommer till hösten.

Följ oss på Facebook
Genom att följa oss på facebook håller du dig uppdaterad om

aktuella frågor som tomatskandalen med resterna av besprutningsmedel och hur det går med trädkampanjen och målet att
nå 1000 nyplanterade träd och buskar.
På vår facebooksida kan du se en liten filmsnutt med författaren Dave Goulson där han uppmanar oss att bjuda in insekterna
i trädgården. Missa inte erbjudandet på hans böcker!

Ny studieplan till miljödiplomering

En ny studieplan gör det enkelt att komma igång med miljödip-

lomeringsarbetet. Studieplanen har tagits fram tillsammans
med Studiefrämjandet. Du hittar studieplanen på
https://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/.

BOKERBJUDANDE HOS
VOLANTE BOKHANDEL
Just nu har vi ett samarbete med bokförlaget Volante
som ger ut biologiprofessorn Dave Goulsons fina
böcker om böcker om bin, humlor och det rika djurlivet i trädgården. Som medlem i Koloniträdgårdförbundet får du 20% på hans böcker:
• Den vilda trädgården
• Den stora humleresan
• Galen i humlor
• Galen i insekter
Använd koden ”bivän” när du beställer via bokhandeln
Volante.
Erbjudandet gäller till och med 31 augusti.
OBS: 39 kr i frakt tillkommer.

Trädkampanjen – hur går det?
Det planteras för fullt ute i landets koloniträdgårdar.

173 stycken träd och buskar har nu registrerats
i Trädkampanjen. Hösten 2021 ska vi
tillsammans nå målet 1000 träd och
buskar för mångfalden på kolonin.
Topplista planterade sorter:
1. Äppelträd 27 stycken
2. Hallonbuske 23 stycken
3. Körsbärsträd 19 stycken
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13 juni genomfördes äntligen förbundets årsstämma Förbundsrådet efter att ha flyttats från den 18 april.
Över 50 deltagare samlades i ett digitalt Zoom-möte och
diskuterade verksamhetsplanen, debatterade stadgeändringar
och genomförde val under ca fem och en halv timma inkl några
kortare pauser.
Örjan Sjödin, Stockholms Koloniträdgårdar,
valdes till ny ordförande i förbundet. Leif Hörlin, FGK, blev ny vice ordförande. Lovisa Olsson,
Örebro, Jan-Olov Viklund, Sydöstra, och Kerstin
Ingner, Södra regionen valdes in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen. Anette Holmberg,
Södra, är ny ordinarie revisor. I valberedningen
är Solweig Hultman, Västra, ny sammankallan- Örjan Sjödin

Sprid Trädkampanjen i
din förening
För att vi ska nå vårt mål och konkret kunna visa
beslutsfattare att koloniträdgårdsföreningar bidrar
till ökad biologisk mångfald i städer ber vi dig att
fortsätta sprida kampanjen.
Sätt gärna upp denna kampanjaffisch på
anslagstavlan ute i din förening!

Jubileumsaffischer
Kopplat till trädkampanjen ”Koloni älskar träd” och förbundets

100-årsjubileum har vi tagit fram fyra affischer i A3-storlek.
Affischer går att köpa alla fyra tillsammans eller en och en.
För kolonister i våra medlemsföreningar är priset 50 kr/st
eller 150 kr för alla fyra (ord pris är 90 kr/st eller 270 kr för
fyra). Porto tillkommer.
Beställ via kansli@koloni.org eller ring 08-556 930 80.

Koloniträdgårdens dag Lördag den 29 augusti 2020

Ny studieplan till miljödiplomeringen

Planerar din förening någon aktivitet denna dag?

Hur firar ni i coronatider? Hör av er och berätta för oss:
ulrika.flodin.furas@uhskribent.se

En ny studieplan gör det enkelt att komma igång med
miljödiplomeringsarbetet. Studieplanen har tagits fram
tillsammans med Studiefrämjandet.
Du hittar studieplanen på www.koloni.org

Sommarstängt på kansliet 13-31 juli
Vid brådskande ärenden när kansliet är stängt,
kontakta förbundsordförande Örjan Sjödin,
070-605 19 20, ordforande@sthlmkoloni.se.
Ha en skön sommar, men håll avstånden.
Det är inte över än.

Besök www.koloni.org
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