
 

 

VERKSAMHETSPLAN 

2022 

Regionens storlek och komplexitet gör att vi måste 

hela tiden anpassa Östra regionens arbetsformer så 

att medlemsföreningarnas förtroendevalda och 

funktionärer har adekvata kunskaper och stöd för att 

utveckla föreningens verksamhet tillsammans med 

sina medlemmar och göra det vardagliga kolonilivet 

intressantare och lättare. 

 

 

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

ökande kunskap, lyhördhet och flexibilitet från styrelsen.  

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 2022. Speciellt viktigt med tanke på pandemin.                                                                                                                                                  

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

 

 

KOLONIRÖRELSEN               

 

• Vi deltar och bidrar aktivt i Koloniträdgårdsförbundets möten, sammankomster och 

utvecklingsarbete. Deltar i olika gemensamma arrangemang inom Stockholms län och 

Gotlands Region. 

• Besöker minst fem av de medlemsföreningar som inte deltar i Östras arrangemang så som t ex 

ordförandeträffar och utbildningar. Vi fortsätter också aktivt samarbeta eller besöka  

föreningar som vill ha kontakt med oss. 

 

• Stödjer/arbetar för Stödföreningen Skansens koloniträdgårdar Besöker/Kontaktar föreningar som 

tagit kontakt med koloniträdgårdsförbundets kansli om ett eventuellt medlemskap 

 

 



STUDIER OCH KUNSKAPSUTVECKLING 

 

 

Följande studier är planerade för 2022 och kommer att genomföras i fysiska kurslokaler eller genom 

videoföreläsningar via Zoom. Mer om aktuellt studieutbud kan du hitta på hemsidan som uppdateras 

när de blir klara för genomförande: 

 

KUNSKAPSUTVECKLING 2022                                                                            DEN:                      ANM. 

Odling och trädgård 

Miljödiplomering 

 

 

 

 

 

 

  

Föreningskunskap 

Styrelsekurs Stugor 

Styrelsekurs Odlingslotter 

Kurs i föreningsjuridik 

Kurs för värderingsansvariga  

Kurs för kassörer 

Ordförandekurs/ledarskap 

 

  

Föreläsningar och Seminarier   

 

 

  

Datakompetens   

 

 

  

Övrig kunskapsutveckling | Utflykter | Studiebesök 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDLEMSNYTTA: ORGASATION, TRÄDGÅRD | ODLING OCH MILJÖ  

 

 

• Genomför utbildningar för att medlemsföreningar hänger med i den digitala utvecklingen (mejl, 

hemsidor och Zoom-möten osv.)   

• Genomför ordförandekonferens som fysisk plats för informationsutbyte och dialog med 

medlemsföreningarnas ordförande. 

• 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. 

• Vi arbetar för att öka antalet miljödiplomerade föreningar inom regionen. Studiekommittén 

fortsätter sitt arbete för att bistå odlings- och miljöarbete, genom att skapa olika kurser och 

föreläsningar i miljödiplomering.  Erbjuda föredrag och/eller studiebesök enligt medlemmarnas 

önskemål 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


