
VERKSAMHETSPLAN 2021 

 

För att kunna bidra till regionens utveckling och stöd för våra medlemsföreningar, fordras en ständigt 

ökande kunskap, lyhördhet och flexibilitet från styrelsen. 

Regionens storlek och komplexitet gör att vi måste hela tiden anpassa arbetsformerna för alla 

förtroendemän och funktionärer för att göra det  

lättare att delta och göra en insats för våra medlemsföreningar i Östra regionen. 

Studier för och kommunikationen med medlemsföreningarna är fortsatt ett prioriterat område. Östra 

regionen och dess roll synliggörs bäst genom dessa aktiviteter och blir en naturlig del i 

utvecklingsarbetet av kolonirörelsen i medlemsföreningarna i kommuner och i samhället övrigt.   

En övergripande kommunikationsstrategi har varit en bärande punkt i allt arbete i Östra 

regionen de senaste verksamhetsåren och är fortfarande. Nya sätt att arbeta i styrelsen och 

kommittéerna har tagits fram och måste arbetas vidare 2021. Speciellt viktigt med tanke på 

pandemin.                                                                                                                                                  

Utifrån detta planeras följande konkreta aktiviteter/insatsområden under det kommande året.  

 

KOLONIRÖRELSEN               

1. Östra regionen deltar och bidrar aktivt i Koloniträdgårdsförbundets möten, sammankomster och 

utvecklingsarbete. 

2. Besöker minst fyra av de medlemsföreningar som inte deltar i Östras arrangemang så som t ex 

ordförandeträffar och utbildningar. 

3. Vi ska identifiera föreningar inom Östra Regionen som är inte medlemmar och komplettera våra 

och förbundets e-postlistor med kontaktpersoner även till de koloniföreningar för framtida 

kampanjer och Besöka/Kontakta föreningar som tagit kontakt med koloniträdgårdsförbundets kansli 

om ett eventuellt medlemskap 

4. Arbeta för att utveckla odlingsföreningarnas villkor och möjligheter till att delta i Östra regionens 

gemenskap och utbud av studier/föreläsningar.  

5. Aktivt delta och arbeta med firandet av Förbundets 100-åriga existens. 

6. Stödja/arbeta för Stödföreningen Skansens koloniträdgårdar 

 

MEDLEMSNYTTA 

1. Uppdatera/vidareutveckla Östra Regionens hemsida till en informativ och inspirerande källa för 

medlemmar, styrelser och andra intresserade 



2. Fortsätta genomföra ordförandekonferens som plats för informationsutbyte och dialog med 

medlemsföreningarnas ordförande. 

3. Delta som regionalt ombud/som tredje part, både i små och större förhandlingar/tvistefrågor eller 

lokala diskussioner. 

4. Genomföra minst en styrelseutbildning/ledarutbildning 2021. 

Samla, inspirera och utbilda regionens hemsidoansvariga och föreningar som är intresserade av att 

starta egen hemsida samt utveckla nya kurser och föreläsningars som motsvarar efterfrågan. Vi 

planerar också att i ge utbildning/kunskapsutveckling för deltagande och arrangering av 

videokonferenser på Zoom eller Teams. 

  

TRÄDGÅRD – ODLING OCH MILJÖ 

Inom kolonirörelsen finns mycket samlad kunskap om odling.  

Vi försöker ta tillvara den och se till att nya odlare får tillgång till dessa kunskaper och att vi alla får 

möjlighet att utveckla och förkovra oss, samtidigt som vi genom en ökad miljömedvetenhet bidrar till 

ett hållbart samhälle. 

1. Studiekommittén fortsätter sitt arbete för att bistå odlings- och miljöarbete, genom att skapa olika 

kurser och föreläsningar i miljödiplomering 

2. Erbjuda föredrag och/eller studiebesök enligt medlemmarnas önskemål.  

4. Arbeta för att öka antalet miljödiplomerade föreningar inom regionen. 

5. Intensifiera samarbetet med Studiefrämjandet. 

 

ADMINISTRATION OCH ORGANISATION 

Vi behöver arbeta och lägga resurser i styrelsen, studiekommittén, beredningsgruppen och i gruppen 

för kommunikation så att vi kan 

  

• Genomföra och utveckla/bredda konceptet för Östra Regionens årsmöte, ordförandeträffar, 

kurser och föreläsningar till att fungera som ett levande sammanhang för samsyn, dialog och 

demokrati. 

• Genom interna studiesatsningar öka styrelsens och arbetsgruppernas kunskaper inom olika 

områden efter individuella behov. 

• Utveckla styrelsens arbetssätt genom att intensifiera regionens arbete i norra och södra 

sektionen och rekrytera nya ”eldsjälar” lokalt som kan bidra till sammanhållningen. 

• Genomföra planeringsdag för att strukturera årets styrelsearbete och att ge nya 

styrelseledamöter möjlighet att snabbt komma in i regionens arbete.  



• Utveckla de administrativa uppdragen internt, som registerhantering och arkivering samt se 

över ansvarsfördelningen för olika uppdrag inom styrelsen.   

• Säsongsavslutning: Styrelsemöte och träff med förtroendevalda.  

 

STUDIER OCH KUNSKAPSUTVECKLING 

 

Följande studier är planerade för 2021 och kommer att genomföras i fysiska kurslokaler eller genom 

videoföreläsningar via Zoom. En och annan videokurs/föreläsning/videorådgivning kan också dyka 

upp på hemsida eller via hemsidan. 

http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/ 

 

 

Östra Regionen 

Budget för Östra Regionens verksamhet 2021 

  

   

1. Styrelsens arbete/ administrativa utgifter  

Resor, bläckpatroner, plusgiroavgift, frimärken, papper  

Årsmöte, konstitueringsmöte: presentkort, lokalhyra, fika med tilltugg 

Styrelse-, beredningsgrupps- och studiekommitténs möten 

Kick Off; styrelsens planeringsdag med utflykt 

Styrelsens säsongavslutningsmöte 

 

 6000 

2. Studier och kunskapsutveckling 

Kurser, lokalhyror, föreläsararvoden, studiekommitténs möten 

 17 000 

http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/


Intern kunskapsutveckling och kompetensutbildning, framtagning av IT-

utbildningar 

  

   

3. Rekrytering | medlemskontakt och omsyn  

Framtagning av material, resekostnader, jubileum 

 7000 

   

4. Kommunikation | IT 

Programvara, underhåll av hemsida och mejlsystem, möteskostnader, SurveyMonkey, 

uppdateringar 

 8000 

   

5. Eventuella övriga kostnader 

 T ex kostnader för Östras arbete med 100-årsjubiléet 

 2000 

 

 


