Årsmøtetreff Norsk permakulturforening
Lørdag 14 og søndag 15 mars
Sted: ByKuben – Oslos senter for byøkologi
Adresse: Myntgata 2, inngang C

Lørdagens program
Kl 09.00

Registrering/ kaffe/ te /permakultursnacks

Kl 10.00

Velkommen v/ Koordinator Benedicte Brun fra Bergen
og nestleder Anne Marit Skovly fra Hvaler.

Kl 10.15

Deltagerne presenterer seg og forteller litt om sitt
engasjement og sine ønsker for fremtidig permakultur i
Norge. Hva skal være vår felles visjon?

Kl 12.00

Lunsj – Vegansk fra Kompass&Co

Kl 13.00

Vi lærer! Foredrag/work shops med:

*Hvordan er det mulig å lage brenneslegarn v/ Hanne Engebret
*Erfaringer fra “Training Permaculture Teachers” (TPT) i Bulgaria ved Elin Tyse
*Fermentering av ville vekster ved Rita Amundsen. Rita er Reiki master og levende
opptatt av ville vekster, blomster og deler av trær og bær som mat.
Noen vidunderlige smaker som naturen tilbyr oss – overalt.
Kl 17.30

Middag med overskuddsmat fra Kompass&Co samt tilbehør med ville
vekster

Kl 18.30

Vi gjør oss kjent med forslag til organisasjonsplan som en forberedelse
til årsmøtet med valg på søndag. Kort om sosiokrati vs tradisjonell
organisasjonsstruktur v/Benedicte Brun

Kl 19.30

Lørdagskveld og fest!

Deltagernes bidrag med permakultur-snaddermat, historier,
sang og spill!

Søndagens program
Kl 08.30

Velkommen med te/kaffe

Kl 09.00

TMW; Tai Chi Movements for Wellbeing med
Helene Bøhler

Kl 09.45

LAND senter i Norge, status og ideutveksling
v/Helene Bøhler

Kl 10.30

Mål og virksomhetsplan for 2020. Hva skal være vårt hovedmål og
hvorfor? Backcasting fra årsmøtet 2019 benyttes som innspill. Hvordan
skal målene nås, vi setter opp tiltak og tider for gjennomføring.
Tiltakene knyttes opp mot arbeidsgruppene beskrevet i
organisasjonsplanen vi gjennomgikk på lørdag. Hvilke roller trenger vi i
arbeidsgruppene.

Kl 11.30

Lunsj Vegansk fra Kompass&Co

Kl 12.15

Vi avslutter arbeidet med mål og virksomhetsplan for 2020

Kl 13.00

Det formelle årsmøtet starter ( se eget vedlegg)

Kl 15.00

Avslutning

Rammer for årsmøtetreffet:
Deltagere med behov kan søke om reisestøtte for dokumenterte kostnader på billigst
mulig måte.
Vi satser nå på en skikkelig revitalisering av Norsk permakulturforening, vi ønsker
oss stor medlemsvekst, flere LAND sentre, mer inspirasjon til alle medlemmer via
kurstilbud og aktiviteter. Permakultur er VIKTIG:
Ta gjerne med permakultur-materiell og annet som har interesse.
Ankomst
Bykuben ligger nær Rådhuset ved Akershus festning
ByKuben – Oslos senter for byøkologi

Besøksadresse: Myntgata 2, inngang C

Fra Oslo S er det 15 min å gå. Det går også buss og trikk, se www.ruter.no
Påmelding til: post@permakultur.no innen 8 mars
Velkommen til 2 spennende og interessante dager.
Hilsen Benedicte, Anne Marit, Helene, Elin og Jan

Årsmøte Norsk
Permakulturforening
15 mars 2020

Saksliste:
1.Valg av møteleder
2.Valg av møtereferent
3.Styrets forslag til årsmelding
4.Styrets forslag til revidert regnskap
5.Innkomne forslag med styrets innstilling
Endring av vedtekter, revidering av organisasjonsplan
Videreutvikling av lokallag og lokale nettverk
6.Mål og virksomhetsplan (Endelig godkjenning av arbeidet fra tidligere på treffet)
7.Styrets forslag til budsjett ( Forankret i mål og virksomhetsplan)
8.Valg
a) Koordinatorer til styret.
Valg av formelle beskrivelser til brønnøysundregisteret (leder, nestleder,
medlemssekretær og kasserer).
b) Valgkomité
c) Revisor

