
Dags att söka bidrag för 2017 
Det är dags att börja fundera på kommande års aktiviteter och 
samtidigt utnyttja möjligheten att söka bidrag för detta från 
förbundet. Det går att söka bidrag för odlingsaktiviteter  
som ger ökad kunskap inom miljö och odling samt för  
organisationsaktiviteter som ger kunskap om föreningen 
och dess verksamhet för förtroendevalda och medlemmar.

Information i detalj om ansökan, exempel på aktiviteter 
man kan få anslag för och inte, samt ansökningsblankett 
bifogas detta cirkulär. Information och blanketter finns också 
på förbundets hemsida under Styrelseinloggningen. 

Varje förening skickar sin ansökan till sin region som då får 
en översikt av utbildningsbehovet och planerade aktiviteter. 
Regionens samlade ansökningar ska vara kansliet tillhanda 
senast den 10 mars. Det innebär att regionerna måste få in 
alla ansökningar i god tid innan dess.

Tips –  
Möjlighet att söka pengar till projekt
Ligger din koloniförening på landsbygden finns det möj-
lighet att söka pengar för projekt hos Leader, Lokalt ledd 
utveckling, som administreras av Jordbruksverket. Lämna din 
koloniförenings projektidé till din bygds lokala Leaderkontor. 
Genom Leader kan en enskild koloniförening genomföra 
projekt som annars inte skulle bli av.

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida  
www.jordbruksverket.se

Cirkulär via e-post fr o m 2017
Som aviserades vid utskicket av förra Cirkuläret i september, 
kommer Cirkuläret from 2017 att skickas ut via mejl till ord-
föranden i alla föreningar. En fördel med ett digitalt cirkulär 
är att det blir enkelt för er att vidarebefordra nyhetsbrevet till 
styrelsen o/e medlemmarna. E-post är dessutom billigare och 
mer miljövänligt. Vi ber de föreningar som vill fortsätta få ett 
utskrivet exemplar per post att anmäla det till kansliet, om ni 
inte redan gjort det.

För att utskicket ska fungera 2017 behöver vi säkerställa 
att vi har fungerande e-postadresser till alla ordförande. Därför 
görs ett testutskick av även detta Cirkulär till de e-postadresser 
vi har till alla föreningars ordförande.

Vi ber dig som är postmottagare och får Cirkuläret via 
vanlig postgång att kontrollera att ordförande i er fören-
ing har fått ett Cirkulär via e-post. 

Om hen inte har fått ett Cirkulär till sin e-postadress  
betyder det att e-postadressen till er ordförande i medlems-
registret behöver uppdateras. Vi ber er då att omgående höra 
av er till kansliet på 08-556 930 80 eller kansli@koloni.org 
så att vi kan åtgärda detta. 
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Förslaget att avskaffa kongressen 
har varit ute på remiss hos regio-
nerna i förbundet och fått ett positivt 
mottagande. Regionordföranden (el-
ler annan representant från region-
styrelsen) möttes den 26 november 
för att diskutera styrelsens förslag 

på hur ett Förbundsråd som hög-
sta beslutande organ skulle kunna 
fungera och för att ge feedback till 
styrelsen på förslaget.

Förbundsstyrelsens förslag på nya 
stadgar, där kongressen avskaffats 
och ersatts av ett ”nytt” Förbunds-

råd, kommer att distribueras till alla 
föreningar i januari, tillsammans 
med en bakgrund till förslaget och 
en sammanfattning av de viktigaste 
förändringarna. Håll utkik efter 
detta utskick!

Förslag från förbundsstyrelsen: Dags att avskaffa kongressen
På förslag av förbundsstyrelsen kommer Förbundsrådet på förbundskongressen i augusti lägga fram ett 
förslag om att förbundets kongress, som äger rum vart fjärde år, avskaffas. Högsta beslutande organ föreslås 
istället bli det årliga Förbundsrådet. 



Förbundskongress i Uppsala 12-13  
augusti – sista anmälningsdag 18 april
I augusti 2017 är det förbundskongress i Uppsala. Kallelse 
har skickats ut till alla föreningar och regioner, samt i Kolo-
niträdgården nr 4 2016 som nyligen kom ut. I tidningen stod 
en felaktig sista anmälningsdag. Därför vill vi här påpeka en 
extra gång att sista anmälningsdag till kongressen är 18 april 
2017. Vi ber er uppmärksamma alla medlemmar i er förening 
på detta.

Manusstopp Koloni 2017
Det går bra att skicka in egna texter till tidningen koloniträd-
gården när helst du vill, men om du vill ha med din insändare 
till ett visst nummer är det manusstopp följande datum: 

Nr 1 - 20 januari 
Nr 2 - 17 mars 
Nr 3 - 21 augusti 
Nr 4 - 16 oktober 

Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i texten om det 
skulle behövas av utrymmesskäl.

Vad finns att berätta om din  
koloniförening? Tipsa Koloniträd-
gården om händelser och företeelser  
du tycker borde vara med i tidningen 
Koloniträdgården. Det kan vara tips 
på en förening som är värd att skriva 
om, en kolonist som har gjort något särskilt, en vacker 
kolonilott, en stilig stuga, duktiga grönsaksodlare eller 
något intressant odlings- eller föreningsprojekt i din 
region. Inga ämnen är för små för att tipsa om. Mejla 
 eller ring Ulrika Furås, chefredaktören för Koloniträd-
gården, när ni ser något ni eller träffar någon vars 
berättelse ni tror skulle passa i tidningen. Ulrika når  
du på 070-6506816 eller ulrika@uhskribent.se.  
Just nu planeras 2017- och 2018-års utgivning.

Nominera  
Årest Koloniträdgårdsfrämjare!
Känner du till någon ”person eller organisation som under 
2016 har tydliggjort koloniträdgårdsrörelsens idé och verk-
samhet, till nytta, glädje och utveckling för de många män-
niskorna”? Välkommen att skicka in en nominering till  
Årets koloniträdgårdsfrämjare. Mejla din nominering  
till kansli@koloni.org eller posta den till  
Koloniträdgårdsförbundet, Brännkyrkagatan 91,  
1 tr på gården, 118 23  Stockholm.  
Märk kuvertet ”Årets koloniträdgårdsfrämjare”.

Adressetiketter – beställ i god tid
Många föreningar beställer adressetiketter till kallelserna till 
årsmötet från kansliet. Vi vill uppmana alla att beställa i god 
tid innan mötet, så att vi kan producera och leverera etiketter 
på bästa sätt.  Utöver adressetiketter går det att beställa med-
lemslistor, inbetalningskort samt kopiering. Allt levereras till 
självkostnadspris.

Kansliets öppettider under julen
Kansliets växel kommer att vara stängd fr o m den 23 dec  
t o m 1 januari. Den 2 januari och framåt är växeln öppet som 
vanligt igen. Numret till växeln är 08-556 930 80. Direktnum-
mer till varje medarbetare finns på hemsidan och i tidningen. 
Kansliets adress: Brännkyrkagatan 91, 1 tr ö g, 118 23 
Stockholm. Besökare behöver en kod till grinden, men det  
går också att använda porttelefonen (tryck K för Koloni).
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God Jul och Gott Nytt År  
till er alla från oss på kansliet!
Anneli, Ulf, Pierre, Helena, Ulrika och Ulrica

Tipsa 
tidningen!

2018 f yller tidningen  
Koloniträdgården 100 år!  
Smått fantastisk t! 
Koloniträdgården är Sveriges i  
särklass äldsta trädgårdstidning,  
något att vara mycket stolt över!
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MARIA FLINCK OM KOLONILOTTENS HISTORIA
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