
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTET I TRONDHEIM 

Herved finner dere innkalling til årsmøtet i KVANN med foreløpig program for helgen og 

forslag til dagsorden. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 

senest 14 dager før årsmøtet. Forslag til saker sendes på epost til 

post@norwegianseedsavers.no. Årsmøte og faghelg avholdes 3.-6. mai 2019 i 

Administrasjonsbygg på Ringve Botaniske Hagen, Væres Venner på Ranheim og i Malvik 

(se lokalitetskartene nederst i dokumentet. Send melding til sbarstow2@gmail.com 

(91529516) om du kommer og hvilke dager! 

 

Overnatting: Vi oppfordrer medlemmer fra Trøndelag som kan tilby overnatting til 

hyggelige KVANN medlemmer å ta kontakt! Ellers har Vikhammer Motel og Camping 

rimelige priser (motel rom, hytter og camping); se  http://www.vikhammer.no 

 

Fredag 3. mai (Ringve) 

 

Kl. 19.00  Vi viser filmen «Seed – the Untold Story + frøbytte»  

 

 
Bilde fra KVANN-treffet på Ringve i juni 2018 (Vibekke Vange er nr. 3 fra høyre) 

Lørdag 4. mai 

Kl. 10.00 Årsmøte med dagsorden: 

1.  Registrering av antall stemmeberettigede. 

2.  Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen for årsmøtet 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

4. Godkjenning av styrets årsmelding inklusivt faglig og aktivitetmessig orientering og 
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orientering fra Morten Rasmussen, Genressurssenteret 

5. Godkjenning av regnskap for 2018 

6. Behandle innkomne forslag a) Forslag vedr. frøsalg stillet av Andrew McMillion 

7. Fastsette kontingent for 2020 a) styrets forslag 250 personlig medlemskap. 500     

bedriftsmedlemskap. 350 Familiemedlemskap. 

8.  Fastsette honorarer og kompensasjon til styre og ramme for særlige oppdrag 

9.  Arbeidsplan for 2019 

10.  Vedta budsjett for 2019 

11.  Valg 

Kl. 12.30 Lunsj (wraps leveres av Persilleriet; https://persilleriet.no) 

Kl. 13.30     Vibekke Vange leder av Ringve Botaniske Hagen ønsker velkommen og holde et kort 

innlegg om bevaringsarbeidet på Ringve (vi hører mer om dette under 

hagevandringen) 

Kl. 13.45  Innlegg ved Bell Batta Torheim, Landbruksdirektoratet: Internasjonalt arbeid i FAO 

med plantetraktat og kommisjonen for genetiske ressurser. 

Kl. 14.30  Innlegg ved Anders Nordrum, www.datsja.no: Om beredskapsarbeid og sjølberging  

Kl. 15.15 Pause med kaffe og kake 

Kl. 15.45  Innlegg ved Morten Rasmussen fra Genressurssenteret 

Kl. 16.30 Hagevandring i Botanisk Hage på Ringve 

Kl. 19.00 Middag (middagsbuffet leveres av Persilleriet; ta med egen drikke) 

Kl. 20.00  Åpen mikrofon (invitasjon til alle som vil å holde et maks. 10 minutters innlegg om 

eget prosjekt, evt. et musikalsk / kunstnerisk innlegg) 

   
Bilder fra KVANN treffet juni 2018 i den Spiselig Hagen 

Søndag 5. mai 

Kl. 10.30 Oppmøte i Stephen Barstows hage (The Edible Garden LAND senteret), Malvikveien 

418, 7563 Malvik (NB! Det er ingen buss til nærmeste holdeplassen, Naustkleiva, så tidlig på en 

søndag; vi enten koordinere kjøring evt. hente fra Væretrøa (hvor første buss nr. 6 ankommer kl. 

10.12) 

Kl. 10.45 Hagevandring – vi ser spesielt på et mangfold av vårinnhøstede flerårige grønnsaker 

som skal være på topp!  Vi samler grønnsaker til en salat underveis. 
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Kl.  12.30  Lunsj (LAND-senterets mangfolds-salaten serveres med brød samt diverse godbiter 
fra godt folk - med gjerne med noe enkelt som pot-luck); løvetann cookies, kaffe og te. 
 
Kl. 13.15  Offisiell Åpning av The Edible Garden LAND Senter (hagen fikk status som 
Permakultur LAND senter i fjor sommer) (vi inviterer Helene Bøhler som leder LAND nettverket og de 
øvrige LAND senter å være med denne helgen) 
 
Kl. 14.15  Vi besøker KVANNs nytteplante-reservat og verdenshagen hos Væres Venner 
felleshage på Ranheim. Oppmøtet ved parkeringsplassen like vest for hagen (se kart); 5-10 minutter å 
gå fra bussholdeplass (buss 38 går fra hagen kl. 13:47 retning Trondheim, holdeplass Væresletta).  Vi i 
Væres Venner satser på åpen dag i hagen for alle interesserte samt dugnad for medlemmer, så vi 
håper at flere kommer! 

 

 
Væres Venner under KVANN-treffet juni 2018 

Mandag 6. mai, ca. kl 10-15.   (Blir arrangert om det er nok interesse!). Strutsevingtur langs 
Homlastien i Malvik i fantastisk natur med Trøndelags nest største uberørte foss, Storfossen (40m). Vi 
er avhengig av å komme til startpunktet for stien med privatbiler. Si fra om du kan kjøre! Ta med 
egen matpakke til turen etter behov! NB! Enkelte deler av stien er bratt! For de som ønsker det er 
det mulig å gå hele Homlastien ned til Hommelvik (man bør beregne opp til 5t til hele turen med 
stopp underveis…kanskje 3t om vi går tilbake til startpunktet).  
  

 
Fra Storfossen, KVANN treff juni 2018 
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