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ORGANISASJONSVEILEDNING FOR TILLITSVALGTE 
Versjon: Mars 2019 
Last ned utskriftsvennlig pdf av veiledningen: hageselskapet.no/organisasjonsarbeid 
Kontaktinformasjon:  
Organisasjonssjef Tron Hirsti 
post@hageselskapet.no 
Tlf: 94 00 93 01 
 
Kilder: Hageselskapets vedtekter og strategiske føringer, Organisasjonshåndboka (Frivillighet Norge)  

Om Hageselskapets organisasjonsveiledning 

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte inneholder mye nyttig informasjon både for nye og gamle 
styremedlemmer. Her finner du gode tips om praktisk drift og styrearbeid i hagelag og regioner, om 
markedsføring og profilering, blant mye annet.  

Dersom du laster ned denne veiledningen og lagrer den på egen pc først, vil alle lenker være aktive og 
klikkbare når du åpner dokumentet.  

Denne organisasjonsveiledningen kan også brukes som kursmateriell til vårt kurs Organisasjonen og 
tillitsvalgte i DNH. Kursplan finner du på Studieforbundets nettsider: naturogmiljo.no/studieplaner/1473  

For en enda mer grunnleggende innføring i organisasjonsdrift, kan du fritt laste ned 
Organisasjonshåndboka som er laget av Frivillighet Norge. Hageselskapet er medlem, og regioner/hagelag 
får også rabatt ved kjøp av den trykte utgaven: frivillighetnorge.no/no/kurs_+_verktoy 

 

http://www.hageselskapet.no/organisasjonsarbeid/
http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1473
http://frivillighetnorge.no/no/kurs_+_verktoy/
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1. Fakta om Det norske hageselskap 

VISJON: Vi arbeider for bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser. 

FORMÅL: Å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt 
grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og 
samfunnet. 

VERDIER: Vi ønsker å oppleves som engasjert, kompetent og tilgjengelig 
 

 

• Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og 

miljøorganisasjon som er åpen for alle.  

 

• Etablert i 1884 under navnet Selskabet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til 

Det norske hageselskap. 

 

• 19 regionavdelinger, 330 hagelag, 1500 tillitsvalgte, 22 000 medlemmer.  

Administrasjon i Oslo, 8 ansatte. 

 

• Utgiver av Norsk Hagetidend, landets største hageblad, tilrettelagt for norske forhold. 

 

• Hagelagene byr på hagekunnskap, inspirasjon og hageglede gjennom kurs, foredrag, 

plantebytte, planteloppemarkeder, hagevandringer, hagereiser og sosiale aktiviteter for alle. 

 

• Arrangerer 1000 åpne hager annet hvert år, hvor hageeiere inviterer alle til gode 

hageopplevelser, inspirasjon og hagemangfold. 

 

• Står bak dugnadsinnsats for barn, på grønne områder utenfor institusjoner, i sansehager og 

andre offentlige arealer. 

 

• Samarbeider med det offentlige og næringsliv om en rekke ulike prosjekter som 

Hagerømlinger, GRO – God helse gjennom grønne opplevelser, Grenseløse grønnsaker og 

urter, Summende hager og Bie elsker blomst. 

 

• Utarbeider klimasonekart i samarbeid med Meteorologisk institutt og gir ut Sortslisten. 

 

• H.M. Dronning Sonja er Hageselskapets høye beskytter. 

 

• Nettside: hageselskapet.no  

Se også Hageselskapet på Facebook, Instagram og Twitter. 

 

2. Vedtekter 

Hageselskapets vedtekter er vår «grunnlov» som skal sikre formelle krav til demokratisk styring av 

organisasjonen og sørge for en forsvarlig forvaltning av økonomien. Vedtektene for Det norske 

hageselskap på alle nivåer vedtas av Hageselskapets øverste organ, representantskapet. Vedtektene for 

lokallag og regioner er gode veiledere i den daglige driften og skal benyttes slik de foreligger. Dersom 

et hagelag ønsker å gjøre endringer i vedtektene, skal det vedtas av årsmøtet og godkjennes av 

regionstyret. På samme måte skal endringer i regionvedtekter godkjennes av landsstyret.  

Last ned vedtekter her: hageselskapet.no/vedtekter 

http://www.hageselskapet.no/
http://www.hageselskapet.no/vedtekter/
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2.1. Vedtekter for Det norske hageselskap 
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2.2. Normalvedtekter for region 
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2.3. Normalvedtekter for lokallag 
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3. Organisasjonsstruktur 

3.1. Representantskapet 
Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og er sammensatt av landsstyret og to 

delegater fra hver region, som består av regionleder pluss en representant valgt på regionens 

representantskapsmøte. Hageselskapets representantskap møtes innen 15. mai annet hvert år og 

behandler blant annet regnskap, årsrapport, budsjett, strategiske føringer og valg av landsstyre. 

3.2. Landsstyret 
Landsstyret styrer Hageselskapet mellom representantskapsmøtene i henhold til vedtektene og vedtak 

fattet av representantskapet. Landsstyret ansetter Hageselskapets direktør. Landsstyret består av leder, 

nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem som velges av representantskapet etter innstilling 

fra valgkomiteen. I tillegg kommer en representant for de ansatte.  

3.3. Administrasjonen 
Administrasjonens overordnede oppgave er å virkeliggjøre Hageselskapets visjon, formål og strategiske 

føringer ved å gjennomføre vedtakene som blir fattet av representantskapet og landsstyret. 

 

De viktigste arbeidsoppgavene for administrasjonen: 

- Daglig ledelse, økonomi, regnskap, markedsføring og kommunikasjon 

- Utgivelse av Norsk Hagetidend og kunnskapsformidling på andre plattformer 

- Vedlikeholde faglige medlemstilbud 

- Søke om støtte til og delta i samfunnsnyttige prosjekter 

- Støtte og videreutvikle den frivillige organisasjonen og holde medlemsregisteret oppdatert. 

3.4. Regionavdelinger 
Regionavdelingen ledes av et styre med leder og fire styremedlemmer. Styret velges på regionens 

representantskapsmøte med delegater fra lokallagene i regionen. Hageselskapets regionavdelinger er 

bindeleddet mellom administrasjonen og de lokale hagelagene. De skal være et serviceorgan som bistår 

hagelagene administrativt og koordinerer aktivitetene i regionen. 

3.5. Lokallag 
Lokallaget ledes av et styre med leder fire styremedlemmer. Det lokale hagelaget er Hageselskapets 

viktigste ledd i kontakten med medlemmene. Hagelaget skal tilby sine medlemmer aktiviteter som 

kurs, foredrag og hagebesøk, og markedsføre Hageselskapet som en kilde til kunnskap, inspirasjon og 

sosialt fellesskap i sitt lokalmiljø. 

 

ORGANISASJONSKART 

   

Representantskapet

Landsstyret

Administrasjon

19 regionavdelinger

330 hagelag

22 000 medlemmer

Hageselskapets øverste organ 

8 styremedlemmer 

8 ansatte 

Ledes av et valgt regionstyre 

Ledes av et valgt lokalstyre 

Velger lokalstyre på hagelagets årsmøte 
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4. Drift av regionavdelinger 

Regionleddet er bindeleddet mellom administrasjonen og lokallagene. Regionstyret skal være et 

serviceorgan som bistår hagelagene administrativt og koordinerer aktivitetene i regionen. 

Regionavdelingen har egne vedtekter og ledes av et valgt styre. Eventuelle endringer i vedtektene skal 

godkjennes av landsstyret. Regnskap, budsjett og arbeidsplan vedtas av representantskapet i regionen.  

 

Regionene i Hageselskapet følger i dag de gamle fylkesgrensene. Det er ikke gitt at grensene må følge 

de nye fylkesinndelingene etter 2019. Men regioner kan slås sammen dersom det av geografiske eller 

økonomiske hensyn kan være praktisk eller ønskelig. Dette må skje etter vedtak på de respektive 

regionenes representantskapsmøter og skal godkjennes av landsstyret (regionvedtektene § 11).  

4.1. Styret i regionavdelingen  
Styret består av leder og fire styremedlemmer, pluss inntil to varamedlemmer som har møterett men 

ikke stemmerett (regionvedtektene § 8). Styret velges av representantskapet og skal lede arbeidet i 

regionavdelingen i henhold til vedtekter, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på 

representantskapsmøtet, Hageselskapets representantskap og landsstyret. Regionstyret velger selv 

nestleder, sekretær og kasserer. I tillegg kan styrets medlemmer få oppgaver som studieleder, 

nettsideansvarlig, arrangementsansvarlig osv.  

 

Se også: 6. Styrearbeid i regioner og lag 

4.2. Regionavdelingens arbeidsområder 
I henhold til vedtektene skal regionstyret:  

- Holde nær kontakt og styrke samarbeidet mellom lokallagene i regionen, og med 

Hageselskapets administrasjon. 

- Samarbeide med lokallagene om kurs, foredragsturneer, hagevandringer, felles utflukter osv.  

- Arbeide for å opprette eller revitalisere lokallag. 

- Følge opp beslutninger og vedtak som fattes i Hageselskapets representantskap og landsstyret.  

- Holde hagelagene oppdatert på informasjon fra sentralt hold. 

- Avholde representantskapsmøte. 

- Drive virksomheten i regionen etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på representantskapsmøtet. 

- Sende egne og hagelagenes årsrapporter og -regnskap til administrasjonen innen fristene.  

- Samarbeide med regionale myndigheter og fagfolk som kan fremme Hageselskapets formål. 

- Profilere og markedsføre hagesaken og Hageselskapets visjon. 

- Bidra til å gjennomføre Hageselskapets strategiske føringer. 

- Medvirke til at Hageselskapets enhetlige profilprogram følges. 

- Bidra til å bygge et positivt omdømme for Hageselskapet. 

 

Andre viktige oppgaver: 

- Arrangere idé og planleggingsmøter for lagene i tillegg til representantskapsmøtet. 

- Vedlikeholde og oppdaterer regionens hjemmeside på hageselskapet.no. 

- Koordinere arbeidet med regionens programårbok Hva skjer eller tilsvarende trykksak/nettside 

- Vedlikeholde lister over foredragsholdere som hagelagene kan benytte. 

- Drive informasjonsarbeid gjennom aktiviteter, hjemmeside, lokalmedia og sosiale medier. 

- Samarbeide med andre organisasjoner, lokale myndigheter og næringsliv.  

- Skaffe inntekter gjennom lokale prosjekter eller sponsorstøtte. 

 

Oppgaver som går utover de vanlige sekretæroppgavene bør fordels på styremedlemmene som 

arbeidskollegium, i tillegg til at styret er et beslutningsorgan. 

4.3. Representantskapsmøtet 
- Start planleggingen i god tid og følg vedtektene.  

- Forretningsorden for gjennomføring av møtet bør utarbeides og vedtas av styret.  
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- Innkalling med saksdokumenter og forretningsorden sendes ut i henhold til vedtatte frister. 

- Møteleder og to personer til å underskrive protokollen bør velges utenfor styret. 

- Protokollen kan gjøres klar på forhånd med saker og forslag til vedtak fra sakslista, slik at det 

blir lett å skrive inn endelige vedtak.  

- Årsrapporten leses høyt og det gis adgang til kommentarer fra deltakerne.  

- Regnskapet skal være revidert, tilstrekkelig detaljert og bør presenteres i en oppstilling 

sammen med budsjettet og fjorårets resultat for sammenligning. Alle inntekter og utgifter skal 

føres hver for seg (såkalt bruttoregnskap). 

- Arbeidsplanen presenteres og forklares. 

- Budsjettet skal være tilstrekkelig detaljert og bør presenteres sammen med årets regnskap og 

fjorårets budsjett for sammenligning.  

- Valgkomiteen legger fram innstilling og møteleder gjennomfører valg i henhold til vedtektene. 

- Andre saker som er ført opp på sakslisten behandles til slutt. 

- Etter at møtet er hevet er det en fin mulighet til for eksempel ta opp andre saker av felles 

interesse for hagelagene, ha et hagerelatert foredrag og avslutte med sosialt samvær. 

 

Last ned maler for innkalling, protokoller, regnskap og forretningsorden på Bakhagen:  

hageselskapet.no/organisasjonsarbeid 

4.4. Oppstart av hagelag 
Regionavdelingen har som oppgave å arbeide for å opprette eller revitalisere sovende lokallag 

(regionvedtektene § 2.4). Et nytt hagelag bør ha et naturlig avgrenset område som ikke overlapper 

andre lag i distriktet. Ofte er det lokale ressurspersoner som tar initiativ til å starte et nytt eller blåse liv i 

et nedlagt hagelag. Regionavdelingen bistår i oppstartfasen. Administrasjonen har laget en «startpakke» 

til hjelp for nye hagelag og regionstyret. Ta kontakt med administrasjonen eller last ned fra Bakhagen: 

lenke 

 

Initiativtakerne bør starte med å innkalle alle interesserte til et stiftelsesmøte. Der vedtar man navn på 

laget, vedtekter og velger et interimstyre, som skal drive forberedende arbeid fram mot første ordinære 

årsmøte. Alle som skal avgi stemme eller inneha et verv i Hageselskapet må være medlem (eller 

husstandsmedlem). Derfor er det lurt at noen har ansvaret for å registrere nye medlemmer på møtet og 

telle antall stemmeberettigede før valgene gjennomføres.  

 

Det kan være en fordel at en representant fra regionstyret deltar på stiftelsesmøtet. Administrasjonen 

kan bidra med informasjons- og vervemateriell. Etter stiftelsesmøtet gir administrasjonen interimstyret 

tilgang til medlemsregisteret og administrering av lagets hjemmeside og aktivitetskalender. 

 

Interimstyret forbereder første ordinære årsmøte (lokallagsvedtektene § 4). Årsmøtet vedtar 

arbeidsplan og budsjett og velger styre.  

4.5. Nedleggelse av hagelag 
Forslag om å legge ned et hagelag må legges fram av hagelagsstyret og varsles medlemmene skriftlig 

minst tre måneder før årsmøtet (lokallagsvedtektene § 10). Før forslaget kan fremmes, må saken 

forelegges regionavdelingen. Nedleggelse av laget behandles av lagets årsmøte og krever 2/3 flertall.  

 

Lag som ikke har hatt aktivitet ifølge vedtektene gjennom tre år kan oppløses av regionstyret. Ved 

oppløsning av laget overlates midlene til regionavdelingen til forvaltning i minst fem år. Blir det i 

femårsperioden dannet et nytt lokallag innen samme område, kan regionstyret bestemme at dette laget 

får overta midlene når vedtektene er godkjent.  

 

  

http://www.hageselskapet.no/organisasjonsarbeid/
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5. Drift av hagelag 

Lokallaget har egne vedtekter og ledes av et valgt styre. Eventuelle endringer i vedtektene skal 

godkjennes av regionstyret. Regnskap, budsjett og arbeidsplan vedtas av årsmøtet.  

 

Det lokale hagelaget er med sine tilbud og aktiviteter Hageselskapets viktigste ledd i kontakten med 

medlemmene. I tillegg kommer hjemmesider, Norsk Hagetidend og sosiale medier som Facebook og 

Instagram. 

5.1. Styret i hagelaget 
Styret består av leder og fire styremedlemmer, pluss inntil to varamedlemmer, som har møterett men 

ikke stemmerett (lokallagsvedtektene § 7). Styret velges av årsmøtet og skal lede arbeidet i hagelaget i 

henhold til vedtektene, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på årsmøtet. Styret 

velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene. I tillegg kan styrets medlemmer få 

oppgaver som studieleder, nettsideansvarlig, arrangementsansvarlig osv. 

 

Se også: 6. Styrearbeid i regioner og lag 

5.2. Hagelagets arbeidsområder 
I henhold til vedtektene skal hagelagsstyret: 

- Skape et trivelig hagemiljø og gi medlemmene faglig hjelp og inspirasjon. 

- Arrangere aktiviteter som kurs, foredrag, hagevandringer, turer, planteloppmarked og 

hagelagstreff i tråd med medlemmenes ønsker. 

- Verve medlemmer. 

- Avholde årsmøte i henhold til vedtektene. 

- Drive hagelaget etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet. 

- Sende årsrapport, årsregnskap og årsmøteprotokoll til regionstyret straks etter årsmøtet. 

- Samarbeide med andre organisasjoner, lokale myndigheter og næringsliv.  

- Skaffe inntekter gjennom aktiviteter, lokale prosjekter eller sponsorstøtte. 

- Profilere og markedsføre hagesaken og Hageselskapets visjon i nærmiljøet og via lokale media. 

- Bidra til å gjennomføre Hageselskapets strategiske føringer. 

- Medvirke til at Hageselskapets enhetlige profilprogram følges. 

- Bidra til å gjennomføre Hageselskapets strategiske føringer. 

 

Andre viktige oppgaver: 

- Vedlikeholde lagets hjemmeside på hageselskapet.no 

- Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom aktiviteter, nettside, lokalmedia og sosiale medier. 

- Samarbeide med nabohagelag der dette kan være aktuelt for felles og bedre tilbud til 

medlemmene og mer rasjonell drift.  

5.3. Årsmøtet 
- Start planleggingen i god tid og følg vedtektene.  

- Forretningsorden for gjennomføring av møtet bør utarbeides og vedtas av styret.  

- Innkalling med saksdokumenter og forretningsorden sendes ut i henhold til vedtatte frister. 

- Møteleder og to personer til å underskrive protokollen bør velges utenfor styret. 

- Protokollen kan gjøres klar på forhånd med saker og forslag til vedtak fra sakslista, slik at det 

blir lett å skrive inn endelige vedtak.  

- Årsrapporten leses høyt og det gis adgang til kommentarer fra deltakerne.  

- Regnskapet skal være revidert, tilstrekkelig detaljert og bør presenteres i en oppstilling 

sammen med budsjettet og fjorårets resultat for sammenligning. Alle inntekter og utgifter skal 

føres hver for seg (såkalt bruttoregnskap). 

- Arbeidsplanen presenteres og forklares. 

- Budsjettet skal være tilstrekkelig detaljert og bør presenteres sammen med årets regnskap og 

fjorårets budsjett for sammenligning.  
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- Valgkomiteen legger fram innstilling og møteleder gjennomfører valg i henhold til vedtektene. 

- Andre saker som er ført opp på sakslisten behandles til slutt. 

- Etter at møtet er hevet er det en fin mulighet til for eksempel ta opp andre saker av felles 

interesse for medlemmene, ha et hagerelatert foredrag og avslutte med sosialt samvær. 

 

Last ned maler for innkalling, protokoller, regnskap og forretningsorden på Bakhagen:  

hageselskapet.no/organisasjonsarbeid 

5.4. Tilbud og aktiviteter 
Vår ambisjon er å være landets fremste leverandør av inspirasjon og kunnskapsstoff. For å sikre 

tilveksten må Hageselskapet være opptatt av hva eksisterende og potensielle medlemmer ønsker. 

Mange av våre medlemmer forbinder medlemskapet først og fremst med Norsk Hagetidend. Men det 

er viktig for organisasjonen å løfte fram hele medlemskapet som en innholdsrik og fristende totalpakke, 

med aktiviteter, kunnskap, inspirasjon og alle medlemsfordeler og rabattordninger, slik at det å være 

medlem i Hageselskapet oppleves å ha en høy verdi for den enkelte.  

 

Tilbudet fra hagelagene er svært viktig. Dersom medlemmene ønsker å lære om for eksempel 

grønnsaksdyrking, er det viktig å kunne møte interessen med et tilbud til dem. Det kan være i form av 

kurs, foredrag eller aktivitetstilbud, som egne såkvelder eller «luking og prikling med hagelaget».  

 

For å få oppmerksomhet som en av flere tilbydere på feltet, må vi være synlige i lokalsamfunnet, i 

lokalmediene, på egen hjemmeside og i sosiale medier. Vi skal ikke bare holde på med det som er mest 

populært, et bredt tilbud vil være viktig og interessant. Men, det er neppe lurt å hoppe bukk over en 

populær trend dersom man skal trekke til seg nye medlemmer.  

 

Det bør være tilbud til alle medlemsgrupper: Ulike aldersgrupper, erfarne hagefolk og ferskinger, nye 

medlemmer og gamle ringrever, enten man er interessert i hagepryd eller grønnsaksfryd, mennesker 

med stor eller liten hage, balkong, parsell, fellesarealer eller en grønn drøm. I tillegg kommer eventuelle 

rabattordninger også fra lokale samarbeidspartnere, som regionavdelinger eller hagelag har forhandlet 

fram.  

 

Gjør aktiviteter kjent i god tid i nærmiljøet, både gjennom hagelagets hjemmeside, Facebook, Instagram, 

lokale medier, plakatoppslag og Norsk Hagetidends Hva skjer i hagelagene. Husk å ta vel imot nye og 

potensielle medlemmer slik at de får lyst til å komme tilbake. Loddsalg hører med i mange hagelag. 

Andre lag foretrekker en inngangssum, kanskje med ulik pris for medlemmer og ikke-medlemmer. 

Noen hagelag bruker inngangsbilletten som lodd og trekker premier til heldige vinnere.  

 

Kurs er en populær og viktig aktivitet. Hageselskapet er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og 

hagelagene kan benytte seg av eksisterende eller lage egne studieplaner. Når et kurs er fullført kan laget 

søke om tilskudd fra Studieforbundet etter oppgitte kriterier. For tiden utbetales kr 100 per gjennomført 

kurstime. Les mer om ordningen og sjekk studieplaner: naturogmiljo.no 

5.5. Verving 
Grunnen til at man blir medlem i en frivillig organisasjon har endret seg mye de siste årene. Tidligere 

meldte man seg inn for å støtte en god sak, ta del i et sosialt fellesskap eller bidra som tillitsvalgt i en 

organisasjon. I dag er tendensen at folk «shopper» i organisasjonslivet og stiller høyere krav til hva som 

tilbys. Derfor er det viktig å arbeide for en jevn medlemsrekruttering. Det er ofte ikke folks vilje det står 

på, men vår bevissthet rundt det å ta vare på medlemmene og gi dem relevante tilbud. 

 

Hagelagstreff og aktiviteter er gode arenaer for medlemsverving. En god idé er å gi en dedikert  

person ansvar for verving på arrangementer, en som ikke har noe annet ansvar enn dette.  

Her er noen vervetips:  

- Ønsk nye velkommen – se dem og snakk med dem 

- Heng opp verveplakater, legg ut gratisversjonen av Hagetidend og vervekuponger (materiellet 

bestilles gratis fra administrasjonen). 

http://www.hageselskapet.no/organisasjonsarbeid/
http://www.naturogmiljo.no/
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- Opplys om alle medlemsfordelene, lokale rabattavtaler osv.  

- Del ut Hva skjer eller hagelagets program for sesongen. 

- Ha en gjestebok/-liste der nye kan skrive kontaktinformasjon for å få nyhetsbrev o.l. 

- Spør om å få ha stand eller være til stede på andres arrangementer der grønne folk ferdes. 

 

«Verv i lag»: Husk at hagelaget mottar 200 kroner for hvert medlem som verves. For å melde inn «Verv 

i lag», benyttes skjemaet på hjemmesiden vår. Under «Hvem verver?» velger du «Verv i lag» og skriver 

navnet på hagelaget. Verveskjemaet finner du her: hageselskapet.no/verv 

5.6. Frivillig innsats 
Hageselskapet har lange dugnadstradisjoner, og det ytes en stor frivillig innsats til ulike formål. Den 

frivillige innsatsen er en viktig ressurs, men det lurt å ta hensyn til hva de frivillige kan og har lyst til å 

gjøre. Mange som ikke deltar i frivillig arbeid, oppgir som grunn at de aldri er blitt spurt. Så spør 

gjerne, men unngå press. Noter gjerne antall deltakere og ca. timeinnsats knyttet til fellesløft i løpet av 

året, og ta dette med i hagelagets årsrapport. Det er nyttig kunnskap for Hageselskapet og er med på å 

synliggjøre den lokale samfunnsinnsatsen som legges ned over hele landet.  

 

Nettstedet Frivillig.no er en digital oppslagstavle som gjør det enklere for frivillige organisasjoner å 

finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag. Her kan hagelaget legge ut oppdrag eller 

aktiviteter der dere trenger en innsats fra flere. Dette er en spennende mulighet for hagelag til å 

synliggjøre seg i lokalsamfunnet og komme i kontakt med folk som er interessert i å bidra. Det er også 

en fin mulighet til å treffe potensielle medlemmer. Les mer: frivillig.no 

 

Noen hagelag har innført en fadderordning for ferske entusiaster. Fadderne utfører ikke noe arbeid, 

men gir råd og formidler kunnskap til nye medlemmer om hvordan å lykkes med dyrking.  

5.7. Nedleggelse/sammenslåing av hagelag 
Forslag til nedleggelse eller sammenslåing med et annet av hagelag må legges fram av styret og varsles 

medlemmene skriftlig minst tre måneder før årsmøtet (lokallagsvedtektene § 10). Før forslaget kan 

fremmes, må saken forelegges regionavdelingen. Nedleggelse/sammenslåing av laget behandles av de 

respektive lagenes årsmøter og krever 2/3 flertall.  

 

Lag som ikke har hatt aktivitet ifølge vedtektene gjennom tre år kan oppløses av regionstyret. Ved 

oppløsning av laget overlates midlene til regionavdelingen til forvaltning i minst fem år. Blir det i 

femårsperioden dannet et nytt lokallag innen samme område, kan regionstyret bestemme at dette laget 

får overta midlene når vedtektene er godkjent.  

 

Hvis et hagelag ikke har valgt styre eller har hatt mer enn én aktivitet i løpet av ett år, kan regionstyret 

gjøre medlemslistene tilgjengelige for et hagelag i nærområdet, basert på hva som er mest naturlig ut fra 

lokale forhold.  

 

6. Styrearbeid i regioner og lag 

6.1. Arbeidsoppgaver 
Styrearbeid er teamarbeid, og det er viktig at nye styremedlemmer får innføring og opplæring i styrets 

arbeid. Gjerne ved hjelp av denne organisasjonsveiledningen. Her følger en oversikt over styrets 

arbeidsoppgaver i regionavdelinger og hagelag. Styrets leder har selvfølgelig et særskilt ansvar, men 

ellers er disse oppgavene ment som forslag til arbeidsfordeling. De kan også tildeles styremedlemmer 

ut fra interesser, kompetanse eller kapasitet, eller de kan gå på rundgang. Det er ikke noe i veien for å 

engasjere medlemmer utenfor styret til å utføre spesielle arbeidsoppgaver.  

Styreleder: 

- Ha totaloversikten og holde seg løpende orientert. 

- Delegere oppgaver og innarbeide gode rutiner for rapportering. 

http://www.hageselskapet.no/verv/
https://frivillig.no/


ORGANISASJONSVEILEDNING FOR TILLITSVALGTE − DET NORSKE HAGESELSKAP 
17 

- Sette dagsorden og lede styremøter. 

- Være pådriver for en god samarbeidsånd. 

- Representere laget utad. 

Nestleder: 

- Være styreleders stedfortreder. 

- Dekke arbeidsoppgaver som er hensiktsmessig ut fra egen kompetanse og interesse. 

Sekretær: 

- Føre møteprotokoll. 

- Være ansvarlig for regionavdelingens/hagelagets korrespondanse.  

- Ha oversikt over medlemslister.  

- Sende inn årsrapportene innen gitte frister. 

- Arkivere. 

- Koordinere arbeidet med programårboken Hva skjer. 

Kasserer: 

- Ha ansvaret for bankkonti og kassabeholdning, håndtere inn- og utbetalinger. 

- Koordinere budsjettarbeidet. 

- Ha oversikt over lagets økonomi. 

Studieleder: 

- Ha kontakt med Studieforbundet natur og miljø. 

- Foreslå og markedsføre relevante kurs. 

- Gjennomføre og rapportere kursene til Studieforbundet. 

Varamedlemmer: 

- Kan være ressurspersoner som får spesielle oppgaver eller avlaster andre styremedlemmer 

 

 

6.2. Styremøter i praksis 
- Konstituerende møte etter årsmøtet/representantskapsmøtet med fordeling av verv. 

- Sett opp møteplan for året med regelmessige møter. 

- Send ut innkalling og saksliste i god tid. 

- Faste punkter på en saksliste kan være:  

• Godkjenning av innkalling og saksliste  

• Godkjenning av referat fra forrige møte  

• Økonomi (regnskap og budsjett)  

• Aktiviteter (arbeidsplan)  

• Orienteringssaker (internt, fra regionstyret/landsstyret/administrasjonen)  

• Eventuelt 

- Vær formell og effektiv under møtet. 

- Disponer tiden og hold tidsskjemaet. 

- Formuler klare vedtak med eventuelt ansvarlige og tidsfrister. 

- Nummerer sakene løpende for hvert år. For eksempel: Sak 01/18 (som er første sak i 2018) 

- Sett av tid til sosialt samvær før eller etter møtet. 

6.3. Suksessfaktorer for godt styrearbeid 
- Kontinuitet 

- God ledelse – God lagånd 

- System, orden og god dokumentasjon 

- Felles forståelse av mål og midler 

- Høyt under taket – det er lov til å stille «dumme» spørsmål 

- Tillit – trygghet – trivsel 

- Styreleder bør føle ansvar for å legge til rette for en arvtager (kontinuitet). 

NB! Det er full anledning til å engasjere medlemmer utenfor styret til spesielle arbeidsoppgaver!
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6.4. Valgkomiteen 
- Valgkomiteen velges av regionens representantskapsmøte/hagelagets årsmøte. 

- Valgkomiteen er suveren og bør starte sitt arbeid i god tid. 

- Personer på valg må kontaktes for å avklare om de tar gjenvalg. 

- Foreslåtte kandidater må være forespurt og sagt seg villig til å stille til valg. 

- Styret har ansvar for å hjelpe valgkomiteen administrativt. 

- Valgkomiteen legger fram sin innstilling på representantskapsmøtet/årsmøtet. 

6.5. Regnskap og økonomi 
Det er lett å bli overveldet av ansvaret for å ta seg av pengene i en forening. Når man blir valgt til dette 

betydningsfulle vervet, er det viktig å vite at man ikke er alene. For organisasjonens økonomi er ikke 

kassererens ansvar alene. Styret som helhet er ansvarlig for økonomien, og kassererens oppgave er å 

holde oversikten. Regnskapssystemene er redskaper som gjør det lettere for kassereren å utføre jobben. 

Les mer og last ned regnskapsmaler her: hageselskapet.no/okonomi-og-regnskap 

 

Momskompensasjon er en god inntektskilde for organisasjoner og lag. Dette er en ren tilskuddsordning. 

Stortinget fastsetter hvert år en pott som fordeles likt til alle organisasjoner og lag som søker. 

Hageselskapet søker samlet på vegne av regionavdelinger og lokallag. Alle hagelag som sender inn 

årsrapporter og årsregnskap til regionavdelingen i henhold til vedtektene, blir tatt med i søknaden om 

momskompensasjon. Regionavdelingen sender egne og hagelagenes rapporter/regnskap videre til 

administrasjonen. Informasjon og frister sendes ut hvert år i god tid.  

 

Myndighetene krever at bankkonti for organisasjoner skal være registrert med organisasjonsnummer. 

Det er også en forutsetning for å kunne motta momskompensasjon. Organisasjonsnummer får man ved 

å registrere hagelaget i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret. Her kan du laste ned en 

bruksanvisning for hvordan det gjøres: hageselskapet.no/organisasjonsarbeid 

 

Det finnes flere muligheter til å søke om økonomiske tilskudd for frivillige organisasjoner og lag. 

Grasrotandelen er én av dem. En rekke støtteordninger gir midler til lokale tiltak. Se vår oversikt over 

tilskudd og støtteordninger: hageselskapet.no/okonomisk-stotte 

6.6. Hjelpemidler på Bakhagen 
Bakhagen på hageselskapets hjemmeside er en verktøykasse for tillitsvalgte med mye nyttig informasjon 

og tips til drift av hagelag og regionavdelinger. Her finner man blant annet bruksanvisninger, maler for 

plakater, regnskap, årsrapporter, møteprotokoller, innkallinger og tips til gjennomføring av årsmøter. 

Her kan du også laste ned vedtekter, strategiske føringer og landsstyrets møteprotokoller. Enkelte sider 

på Bakhagen krever innlogging. Passord til disse sidene finner du som tillitsvalgt når du logger inn på 

Min side, under Medlemsregister. Gå til Bakhagen: hageselskapet.no/kategori/bakhagen 

 

7. Markedsføring og profilering 

Hageselskapet er en medlemsstyrt organisasjon. Medlemmene står i sentrum for våre aktiviteter, og de 

er vår viktigste inntektskilde. Medlemsvekst er viktig både for økonomien og for å virkeliggjøre vår 

visjon: Bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser. Men Hageselskapet er ikke lenger alene om å 

tilby inspirasjon og kunnskap. Mange fisker i samme markedet, og vi skal finne vår plass.  

7.1. Omdømme 
Det norske hageselskap har mange gode fortrinn. Vi er en stor organisasjon med lange tradisjoner og et 

godt innarbeidet navn. Hagelagsbegrepet er godt kjent. Og vi er den eneste landsdekkende 

organisasjonen for mennesker med hageinteresser, enten man er opptatt av pryd- eller matvekster.  

 

Vi har mange kanaler for å gjøre samfunnet kjent med vårt tilbud og oss som organisasjon. Vår 

hjemmeside, medieoppslag, sosiale medier, medlemsbladet Norsk Hagetidend og hagelagenes tilbud. 

http://www.hageselskapet.no/okonomi-og-regnskap/
http://www.hageselskapet.no/organisasjonsarbeid/
http://www.hageselskapet.no/okonomisk-stotte/
http://www.hageselskapet.no/kategori/bakhagen/
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Her profilerer vi Det norske hageselskap, såkalt merkevarebygging. Ethvert godt møte med 

Hageselskapet bygger vårt gode omdømme.  

 

Omdømme er ikke et konstant fenomen, det skapes over tid. Det er kort hukommelse i mediebildet, og 

arbeidet med synliggjøring er en kontinuerlig prosess. Når vi lykkes med å nå ut i alle kanaler med 

kunnskap om hva vi gjør og står for, gir det en god profilering av Hageselskapet. Vi oppnår høyere 

anseelse i lokalmiljøet, flere medlemmer og sterkere tilhørighet, og vi fester oss i bevisstheten til dem 

som bevilger og bestemmer.  

7.2. Hageselskapets logo  
Logoen vår er viktig i merkevarebyggingen. Navnet vårt, Det norske hageselskap, benyttes i logoen på 

alle nivåer. Logoen kommer i egne versjoner for alle regionavdelinger og hagelag. Den kommer i en 

stående og en liggende versjon, og det finnes en egen Hageselskap-logo for bruk på Facebook. Når du 

bruker disse elementene bidrar du til å kommunisere hvem vi er og hva vi står for på en tydelig og 

gjenkjennelig måte. Det skjer på mange måter, og flittig bruk av logoen vår er ett av flere tiltak. Logoen 

skal altså bidra til å vise at vi er ett Hageselskap, bestående av 19 regionavdelinger og 330 hagelag. 

Hageselskapet står øverst som overbygningen for hele organisasjonen, og under ser man hvilken region 

eller hagelag det er snakk om.  
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Logoen finnes i begge variantene for alle regioner og hagelag. Last ned: hageselskapet.no/logo 

På nedlastingssiden finner du mapper for liggende og stående varianter, sortert etter fylker og hagelag. 

Det er ikke anledning til å utvikle egne logoer basert på eksisterende hovedlogo.  

 

Trenger du hjelp med logo eller oppsett av enkle trykksaker, ta kontakt med administrasjonen. 

Hageselskapets designhåndbok har nyttige tips om vår visuelle profil og eksempler på hvordan den 

kan brukes. Den kan du laste ned her: hageselskapet.no/designhandbok 

7.3. Synlighet og media 
Det kan være vanskelig å bli hørt og sett i flommen av tilbud og informasjonsstøy. Samtidig hjelper det 

lite å ha mange flotte tilbud dersom få får vite om dem. Markedsføring, innsatsen for å gjøre egne tilbud 

kjent, er viktig. Hageselskapet har mange kanaler: Vår hjemmeside hageselskapet.no er en av dem, med 

egne sider for regionavdelinger og hagelag. Hva skjer, regionens programårbok, informerer om 

hagelagenes virksomhet og tilbud. Norsk Hagetidends kalender Hva skjer i hagelagene og det som blir 

lagt ut på sosiale medier som Facebook og Instagram likeså.  

 

Rundt 150 av hagelagene er på Facebook. Når Facebook brukes i løpende dialog med medlemmer, husk 

å sette inn en lenke på hagelagets hjemmeside. Og motsatt: Legg lenke til hagelagets hjemmeside eller 

hageselskapet.no på Facebook, hvor folk finner nyttig hagestoff, inspirasjon og kan melde seg inn.  

 

Media er en viktig ekstern kanal som mange hagelag vet å benytte seg av. Den grønne interessen er 

sterk, og dermed er dette populært stoff. Redaksjonene har opplevd kraftig nedbemanning, og det kan 

være vanskeligere å få pressen til å komme på arrangementer. Men her er noen tips:  

- Ta kontakt med media i god tid før arrangementet.  

- Journalister vil ofte reagere på en sak som er overraskende eller ser ting på en ny måte.  

- Å invitere til innendørs møter er ikke alltid så populært.  

- Inviter til en grønn innsats som har interesse for flere. Saken bør angå så mange mennesker som 

mulig, gjerne et helt lokalsamfunn.  

- Sørg for gode muligheter for å ta interessante bilder, gjerne med folk i aktivitet, noe som utføres 

eller er inspirerende på andre måter.  

- Det er både viktig og hyggelig at dugnadsinnsats løftes fram og berømmes. Men legg til en 

nyttig vinkling i invitasjonen til mediene for å øke interessen. For eksempel: «Slik legger du løk 

til vårblomstringen! Vi viser deg hvordan, steg for steg, på hagelagets dugnad utenfor 

eldresenteret fredag 12. september.» 

- Legg alltid ved Hageselskapets faktaboks når du har kontakt med media.  

Last den ned her: hageselskapet.no/omdomme-og-media 

7.4. Profileringsmateriell 
Mange hagelag benytter Hageselskapets profilklær på arrangementene sine. Det er en effektiv måte å 

synligjøre og markedsføre seg på. Klærne med Hageselskapets logo kan bestilles for en rimelig penge i 

Bakhagen. For at vi skal klare å holde lave priser, er det frister for bestilling. Her finner du bilder, priser, 

informasjon og bestillingsskjema: hageselskapet.no/profilplagg 

 

Regionavdelinger og hagelag kan bestille gratis materiell fra administrasjonen; verveplakater, 

vervebrosjyre, logoplakater og en miniutgave av Norsk Hagetidend. Dette er materiell som kan 

benyttes på arrangementer og hagelagstreff. Bestill her: hageselskapet.no/bestilling-av-materiell 

 

Våre medlemsfordeler er viktig å framheve. På bakhagen kan man laste ned en brosjyre med 

medlemsfordelene, som lagene kan kopiere og dele ut på stands og møter. Alle fordelene er listet opp 

under «Vårt tilbud» på hjemmesiden vår: hageselskapet.no/medlemsfordeler 

 

Maler for plakater, der man kan sette inn egen tekst og egne bilder, finnes også på Bakhagen. Der finner 

du også en bildebank til fri benyttelse for regioner og lag: hageselskapet.no/kategori/bakhagen/profil 

 

http://www.hageselskapet.no/logo/
http://www.hageselskapet.no/designhandbok/
http://www.hageselskapet.no/omdomme-og-media/
http://www.hageselskapet.no/profilklaer-2/
http://www.hageselskapet.no/bestilling-av-materiell/
http://www.hageselskapet.no/medlemsfordeler/
http://www.hageselskapet.no/kategori/bakhagen/profil/
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8. Hageselskapets nettside  

Vår hjemmeside er viktig i markedsføringen av Hageselskapet og ikke minst som 

kommunikasjonsverktøy internt i organisasjonen, overfor medlemmer og samfunnet for øvrig. 

Driftsansvaret ligger hos administrasjonen, mens regionavdelinger og hagelag er ansvarlig for sine egne 

hjemmesider − både nyheter, aktiviteter og oppdatering av tillitsvalgte via Min side.  

 

Hageselskapet har i alt 20 forskjellige nettsider: 1 hovedside og 19 regionsider. Alle hagelag kan legge 

ut saker og arrangementer på sine egne områder under regionsidene. Passord for ditt hagelag får du 

ved å kontakte administrasjonen.  

 

På Bakhagen finner du en brukerveiledning og en kort innføring for å komme i gang: 

hageselskapet.no/slik-jobber-du-med-nettsiden 

 

9. Min side 

Alle medlemmer har sin egen Min side, der man kan se og endre informasjon om medlemskapet og lese 

digitalutgaven av Norsk Hagetidend. Som tillitsvalgt i hagelag og regioner har du utvidet tilgang og 

kan bruke Min side til å administrere medlemmene i regionen/laget, skrive ut medlemslister, foreta 

adresseendringer og oppdatere styreverv.  

Brukerveiledning Min side: hageselskapet.no/slik-jobber-du-med-min-side 

 

Dersom du ikke har registrert deg på Min side ennå, kan du gjøre det på innloggingssiden. For å 

administrere medlemmer og verv, klikker du på fanen Medlemsregister. Her finner du også passord til 

beskyttet informasjon kun for tillitsvalgte på Bakhagen. Trenger du hjelp, kontakt administrasjonen.  

Logg inn her: hageselskapet.no/minside 

 

10. Rapportering og tidsfrister 

Rapportering er omtalt i normalvedtektenes § 6 både for regioner og hagelag. Det norske hageselskap 

mottar statsstøtte. Myndighetene stiller krav om dokumentasjon fra sentralleddet av drift i region- og 

lokallag. Dokumentasjon er årsrapporter, årsregnskap og protokoll fra årsmøter. Årsregnskap som 

sendes inn fra hagelag og regioner blir også automatisk med i søknaden om momskompensasjon.  

10.1. Rapportering hagelag 
Hagelag sender til sin regionavdeling umiddelbart etter årsmøtet: 

- Årsrapport signert av styret 

- Årsregnskap godkjent av revisor 

- Valgresultat med styrets sammensetning (protokoll fra årsmøtet) 

 

Husk å oppdatere endringer i styresammensetningen på Min side under Medlemsregister og Verv. 

Dersom lager er registrert i Brønnøysundregisteret, må endringer i styret sendes inn via Samordnet 

registermelding i Altinn: brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening 

10.2. Rapportering regionavdelinger 
Regionavdelingen sender til administrasjonen umiddelbart etter representantskapsmøtet:  

- Årsrapport signert av styret 

- Årsregnskap godkjent av revisor 

- Valgresultat med styrets sammensetning (representantskapsmøtets protokoll) 

 

http://www.hageselskapet.no/slik-jobber-du-med-nettsiden/
http://www.hageselskapet.no/slik-jobber-du-med-min-side/
https://cloud.orgsys.no/0014/Default.aspx
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening/
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I tillegg ber administrasjonen regionavdelingene om et kort sammendrag av årsrapporten, som 

beskriver aktiviteten regionen og hagelagene. Dette brukes i Hageselskapets årsrapport og viser 

aktiviteten i Hageselskapet på en god måte.  

 

Husk å oppdatere endringer i styresammensetningen på Min side under Medlemsregister og Verv.  

Endringer i styret skal også sendes inn til Brønnøysundregisteret ved å fylle ut Samordnet 

registermelding i Altinn: brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening 

 

Regionavdelingene samler opp og videresender hagelagenes årsrapporter, årsregnskap og 

årsmøteprotokoller til administrasjonen. 

10.3. Årsplaner og frister 
Administrasjonen sender hvert år ut tidsplaner med frister til regionavdelingene:  

- Tidsplan for produksjon av programårboken Hva skjer. 

- Frister for innsendelse av aktiviteter til Hva skjer i hagelagene i Norsk Hagetidend. 

- Årshjul og årsplan for regionavdelingene med frister for blant annet innmelding av saker til 

landstyret og represenstantskapsmøtet, påmelding til møter og innsendelse av forslag til 

styrekandidater, Årets hagelag og Hagekulturprisen. 

 

Årsplan og årshjul kan lastes ned her: hageselskapet.no/organisasjonsarbeid 

 

11. Hedersbevisninger 

11.1. Årets hagelag 
Regionene kan kåre Årets hagelag i sin region etter oppgitte kriterier. Regionene velger selv om de også 

vil nominere et hagelag fra egen region til den nasjonale kåringen. Landsstyret kårer Årets hagelag i 

Norge, og vinneren blir invitert til tillitsvalgtsamlingen der prisen overrekkes.  

 

Årets hagelag i regioner og nasjonalt kåres etter disse kriteriene: 

- Aktivitetstilbud og program i tråd med vår visjon, strategi og vedtatte planer. 

- Medlemsvekst i forhold til potensialet. 

- Omdømme i lokalmiljøet: Samfunnsnyttig innsats, dugnader, samarbeid med andre 

organisasjoner. 

- Kommunikasjon: Aktiv bruk av nettsider, sosiale medier, sms, e-post, nyhetsbrev, blogg o.l. 

- Promotering: Synlighet i lokalmedia, samarbeid med lokalt næringsliv (prosjekter, 

medlemsfordeler) 

- Nytenkning i lagsarbeidet. 

 

Skjema og kriterier for Årets hagelag: hageselskapet.no/arets-hagelag 

11.2. Hageselskapets hagekulturpris 
Hagekulturprisen tildeles personer, institusjoner, organisasjoner eller bedrifter som på en særdeles god 

måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf. Prisen består av et diplom og en 

plakett som kan settes opp og være synlig for publikum.  

 

Regionavdelingene sender inn forslag innen fristen til administrasjonen. Landsstyret foretar tildelingen 

etter innstilling fra administrasjonen. Prisen overrekkes i forbindelse med en hensiktsmessig og naturlig 

anledning i løpet av hagesesongen samme år som tildelingen har funnet sted. Utdelingen skal primært 

finne sted i prisvinnerens lokale miljø, og den skal skje på en slik måte at prisvinneren og 

Hageselskapet gis mest mulig oppmerksomhet og omtale.  

 

Retningslinjer og tidligere mottakere: hageselskapet.no/hagekulturprisen 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening/
http://www.hageselskapet.no/organisasjonsarbeid/
http://www.hageselskapet.no/arets-hagelag/
http://www.hageselskapet.no/hagekulturprisen/
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11.3. Hederstegn med diplom 
Hageselskapets Hederstegn med diplom bør henge høyt og begrenses til fem hvert år. Prisen skal gå til 

medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på regions- og/eller 

landsplan. I spesielle tilfeller kan prisen også gis til andre som har gjort en fortjenestefull innsats og vist 

verdifullt engasjement for fremme av hagesak, hagekultur og landskapspleie. 

 

Velbegrunnede forslag på kandidater fra enkeltpersoner eller hagelag sendes til regionavdelingen. 

Styret i regionen vurderer forslaget og videresender eventuelt forslaget sammen med sin anbefaling til 

administrasjonen. Tildelingen foretas av landsstyret. Styret kan fravike retningslinjene når de finner det 

nødvendig.  

 

Retningslinjer og tidligere mottakere: hageselskapet.no/hageselskapets-hederstegn 

11.4. Æresmedlemskap 
Personer som har gjort en særdeles og fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen gjennom 

praktisk eller vitenskapelig arbeid, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes av 

landsstyret. Antallet æresmedlemmer kan være høyst 20.  

 

Hageselskapets æresmedlemmer: hageselskapet.no/aeresmedlemmer 

 

Notater 

 

  

http://www.hageselskapet.no/hageselskapets-hederstegn/
http://www.hageselskapet.no/aeresmedlemmer/
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