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• Det norske hageselskap er den foretrukne organisasjonen for de som er 
opptatt av grønn hageglede og naturmangfold. 

• Vi ivaretar våre medlemmer gjennom velfungerende hagelag og motiverte 
tillitsvalgte. 

• Vi er en organisasjon i vekst med gode medlemstilbud. 

• Vi er samarbeidspartner for offentlige myndigheter når våre interesser 
skal ivaretas. 

Visjon 
Det norske hageselskaps visjon er å bedre
menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser.

Visjonen skal være en ledestjerne og en inspirasjon i vårt arbeid, og
kjennetegne organisasjonens kultur. 
 
Formål
Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell
kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle.
Vi skal fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,
samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte mennes-
ke, familien og samfunnet.

Hovedmål for perioden 2020-2024

Visjon og formål



Hva ønsker vi å oppnå? 

Vi skal være mer aktive i sosiale medier

Vi skal ha en tettere dialog og bedre 
samarbeid med våre tillitsvalgte og 
mellom våre tillitsvalgte

Vi skal være den foretrukne samar-
beidspartner når «det grønne» skal 
ivaretas

Vi skal vi jobbe for å få flere medlem-
mer og forlenget medlemstid for eksis-
terende medlemmer

Vi skal arbeide for å utvikle et samar-
beid med de øvrige grønne organisa- 
sjonene

Vi skal jobbe for økt synlighet og ønsket 
omdømme

Hvordan skal vi oppnå det?

• Velge de sosiale medier som til enhver tid er egnet for 
vårt budskap

• Være oppdatert på utviklingen i sosiale medier

• Ved å gjøre driftsarbeidet enklere
• Tilpasse organisasjonsopplæringen 
• Øke bruken av arbeidsgrupper og medlemmer for å 

avlaste styrene

• Benytte medlemmers og tillitsvalgtes kompetanse
• Være imøtekommen overfor henvendelser
• Formidle ny faglig kunnskap
• Kommunisere samfunnsnytten i det Hageselskapet gjør
• Utarbeide årlige signalsaker for hele organisasjonen

• Være oppdatert om medlemmers og potensielle med-
lemmers behov og gi det rette tilbudet der de er

• Utvikle mulighet for medlemstilslutning for andre  
organisasjoner

 

• Engasjere oss i politiske spørsmål på våre områder
• Delta i samfunnsdebatten
• Bruke media proaktivt

Hovedmål for perioden 2020-2024

Visjon og formål






