
   
 

Årsrapport 
Hageselskapet Buskerud 

01.11.2020 – 31.10.2021 
 

Innledning 

Hageselskapet Buskerud er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med 

organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme 

hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt 

for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Medlemmene i Hageselskapet Buskerud er de 

lokale hagelagene i Buskerud. 

 

Styret 

Styret ble valgt på årsmøte/representantskapsmøte 31.01.2021 og har bestått av: 

 Leder:   Anne Bjørg Rian, Øvre Eiker 

 Styremedlemmer: Kristin Morseth (sekretær), Hvittingfoss 

    Mailen Bless (kasserer), Røyken  

Annemor Hatlenes, Kongsberg 

    Erik Skaug, Lier 

    Trine Slotfeldt, Øvre Eiker 

     

 

Styremøter 

Det har vært avholdt 6 styremøter, hvorav 5 ble gjennomført på Skype eller Teams og et ble fysisk. 

Styret har behandlet 25 saker. 

 

Informasjon til lokallagene 

Styret har jevnlig sendt ut informasjon til lokallagene for å informere om aktuelle saker. Gjennom 

året har sekretæren oversendt aktivitetsplan til hageselskapet sentralt slik at dette skal bli trykt i 

Hagetidende. Det har vært god dialog mellom regionslaget og lokallagene. 

 

Årsmøte/Repskapsmøte i Buskerud 2020 ble flyttet 

Opprinnelig skulle årsmøte i Buskerud 2020 vært gjennomført på Tyrifjorden hotell 22. november 

2020. Pga pandemien ble årsmøte utsatt til 31. januar 2021 på samme sted. Når tidspunktet nærmet 

seg, var det ikke forsvarlig å gjennomføre fysiske møter og da bestemte styret at årsmøte skulle 

foregå på Teams. 

 

Alle påmeldte klarte å koble seg opp på Teams, og årsmøte ble gjennomført uten problemer. 

Regionssamlingen som normalt arrangeres etter årsmøtet, ble forkortet og vi avsluttet etter noen 

korte orienteringer. Styret er svært godt fornøyd med alle delegatene som var engasjerte og 

opptrådte ryddig og strukturert. Årsmøte ble etter forholdene gjennomført på en god måte. 

 



   
 

 

Medlemmer 

Det er 14 lokallag i Hageselskapet Buskerud med til sammen 1 238 medlemmer ved utgangen av 

oktober 2021. Dette er 50 flere medlemmer enn 1.10.2020. 

 

Programårboka 2021 

TemaExtra v/Einar Hamre utgav årboka for 2021. Tidsplan, trykking og distribusjon gikk etter planen. 

Dessverre har mange av aktivitetene blitt avlyst i løpet av vinteren og våren. 

Kongsberg ble årets hagelag 

Styret i Buskerud hageselskap nominerte Kongsberg hagelag til årets hagelag og sendte en 

begrunnet søknad til styret i Det norske hageselskap våren 2021. Hagelaget har blant annet hatt en 

formidabel medlemsvekst. 

 

Det var svært gledelig at Hageselskapet sentralt utnevnte Kongsberg hagelag til årets hagelag i 2021. 

De ble invitert til Repskapsmøte i oktober og fortalte om sitt arbeid til alle fylkeslagene og 

styrerepresentantene. 

 

Vi gratulerer og ønsker Kongsberg hagelag lykke til videre. 

 

Representasjon i Det norske hageselskap 

Repskapmøte i Hageselskapet sentralt skulle vært avholdt i mai 2021, men ble utsatt til 23. og 24. 

oktober. Erik Skaug og Anne Bjørg Rian deltok. 

 

Koronautbruddet har redusert aktiviteten i 2021 

Siden mars 2020 har det vært liten aktivitet i lokalmiljøene generelt. Det tok seg noe opp høsten 

2020, men i november 2020 ble samfunnet igjen stengt ned. Dette har også påvirket hagelagene. 

Siden svært mange nå har blitt vaksinert, har flere av arrangementene i sommer og høst blitt 

gjennomført som planlagt. 

 

Busstur for alle hagelagene i Buskerud ble avlyst 

På årsmøte 2019 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe med 

fellesarrangementer. Annemor Hatlenes (Kongsberg), Kjersti Rud (Numedal) og Renate Hansen 

(Konnerud Strømsgodset) ble med i gruppen. Siden den planlagte turen ble avlyst i 2020, var det et 

ønske om at det ble arrangert noe i 2021. Dessverre var det svært usikre tider i vår og styret 

sammen med arbeidsgruppa bestemte at fylket ikke skulle arrangere noe i år heller. Vi satser på at 

det blir fellestur i 2022. 

 

Aktivitetstilskuddet 

Hageselskapet Buskerud har en sunn økonomi og det ble på årsmøte bestemt at det skulle avsettes 

30 000 kr i budsjettet slik at hagelag kunne søke om midler til arrangementer for å øke interessen for 

hagesaken og således rekruttere nye medlemmer. Det har blitt tilsagn om tilskudd på 16 200 kr i 

2021 fordelt på følgende lokallag:  

- Krødsherad, 2 000 kr 

- Øvre Eiker, 6 700 kr 

- Kongsberg, 5 500 kr 

- Lier, 2 000 kr 



   
 

De lokale hagelagene som har søkt, har vist stort engasjement og vært opptatt av synlighet i 

lokalsamfunnet. Vi ønsker alle lykke til med prosjektene. 

 

Økonomi 

God økonomi har gjort det mulig å utbetale et kontant tilskudd til hvert enkelt lag i 2020 på kr 3000. 

 

Inntektene i perioden var på 73 184 kr og utgiftene var på 53 987 kr. 

Årsregnskapet viser ett overskudd på 12 019 kr. Egenkapitalen var pr 31.10.21 på 254 955 kr. 

 

 

Styret i Buskerud hageselskap 

 


