Invitasjon til seminar, kurs og stiftelsesmøte:

Fra planteklubber til foreningen
«Plantesamlerne» [arbeidstittel]
De norske planteklubbene inviterer herved, i samarbeid med Norsk
genressurssenter og finansiert via Landbruksdirektoratet, til et
dagsseminar med kurs om utvikling av planteklubber. Seminaret avrundes
som et stiftelsesmøte for å etablere en medlemsforening som samler og
styrker klubbenes arbeide.
Tid:

Lørdag 01.10.2016 - Kl. 10.00 - kl. 17:00

Sted:

Gamle Hvam Museum, Store Hvamsvegen 26, NO-2165 Hvam
+47 66 93 66 38

Påmeldingsfrist:

01.09.2016

Registrering:

http://goo.gl/forms/8GaEPgKdMlfewOb32

Arrangementet er først og fremst for planteklubbenes medlemmer
Deltakelse er gratis
Det vil bli servert en enkel lunsj samt et enkelt måltid mot slutten av dagen
Transport må ordnes av deltakerne, noen alternativer:
Buss Rute E16 Gardermoen-Hvam
Tog fra Oslo S retning Kongsvinger til Årnes, buss derfra.

Bakgrunn
De norske planteklubbene er uformelle nettverk av frivillige hageentusiaster som
arbeider med dyrking av det norske historiske plantemangfoldet. De ble etablert i
2005 i forbindelse med opprettelsen av genressurssenteret, og har siden hatt fem til
seks aktive klubber som har jobbet med grønnsaker, potet, bær, roser, stauder og
georginer. Planteklubbene er det primære kontaktpunkt for private amatører, og
gjennom dette en grunnpilar for norsk bevaringsarbeide, sentrale for å formidle
genressurser, samt kunnskap og erfaring om gamle sorter til allmennheten.
Med Nibio-fusjonen i 2015, og derav endrede finansieringskanaler for
genressursarbeidet via Landbruksdirektoratet i 2016, er det oppstått en ny situasjon
for planteklubbene og genressurssenterets samarbeid.
Arrangementet er blitt til på initiativ fra Morten Rasmussen i Norsk
genressurssenter i samarbeide med koordinatorene av planteklubbene. Sistnevnte
danner det naturlige utgangspunkt for interimstyret som står for denne
etableringsprosessen.

Interimstyrets anbefalinger for foreningen
Interimstyret har i en god diskusjon bl.a. kommet fram til følgende anbefalinger,
som et utgangspunkt for etableringsprosessen videre (kom med innspill!):
1. klubbene samles til én og etableres som formell medlemsforening
2. administrasjonen holdes på minimumsnivå, men med styre, leder, sekretær og
kasserer (tenk på kandidater!), og slik at finansiering og administrative
støttefunksjoner kommer fra Genressurssenteret
3. foreningen skal være den primære kanal for adgang til norske genressurser til
privat hobbybruk
4. foreningen kan ha spesialgrupper som før, varierende etter behov
5. sykdomsspredning forebygges ved at planter deles maks 5 år etter friskt uttak
fra arkiv, med visse unntak
6. foreningen kan fungere som interesseorganisasjon
7. det bygges en nettbasert informasjonsløsning som sørger for automatisk
ajourhold med hva som deles, hvem som har hva, medlemsregister osv, basert på
en kobling til et planteregister under utvikling hos Genressurssenteret som
igjen er koblet til Nordisk Genbanks omfattende system SESTO

Program
Seminar: Planteklubber, bakgrunn, utvikling og potensial
Seminaret vil informere om bakgrunnen for den nye situasjonen, samt identifisere nye
utfordringer og muligheter.
•

Om Gamle Hvams genressursarbejde, v/ Mari Marstein

•

Planteklubben for grønnsaker - de første 10 årene, v/ Stephen Barstow

•

Norske plantegenressurser - hvordan sikrer vi bruk og nytte? v/ Morten
Rasmussen

•

Dansk Frøsamlerne - en NGO for plantemangfold, v/ Lila Towle

*** s e r v e r i n g ***
Kurs: Hva kan man bruke en plantesamlerforening til? v/ Lila Towle & Søren Holt
Om utvikling av planteklubber med basis i erfaringene fra Dansk Frøsamlerne
*** s e r v e r i n g ***
Stilftelsesmøte for foreningen (senest kl 1530)
Eget program utvikles av interimstyret innen 07.09.2016
***
Avslutning: Tur til Gamle Hvams hage.

VELKOMMEN!
Planteklubben for grønnsaker: Stephen Barstow
Planteklubben for roser v/ Lasse Elden
Planteklubben for frukt og bær v/ Stig Haslerud
Planteklubben for stauder v/ Tatjana Lægreid
Planteklubben for georginer v/ Janne Anita Røilid
Planteklubben for potet v/ Karl Aa
Norsk Genressurssenter v/ Morten Rasmussen

