PM om Programgruppen
Falköpings Trädgårdsförening
Vi gör två program per år, ett för våren och ett för hösten. Dessa innehåller tillsammans
ca 20 programpunkter. Att ta fram och boka dessa är ett omfattande arbete. Från och med
2019 har vi därför startat en Programgrupp som arbetar särskilt med detta.
Det här dokumentet ska vara ett ramverk för hur Programgruppen ska arbeta gentemot
Styrelsen, och vilka friheter och begränsningar som Programgruppen ska ha.

1. Att vara en del av Programgruppen är frivilligt och man måste inte vara med under mer än ett
uppdrag (program) i taget.
2. Programgruppen är fristående från Styrelsen och har Styrelsens förtroende att sköta sitt
uppdrag självständigt efter ett inledande ”kick-off-möte”.
3. Programgruppen har en egen budget för att kunna sköta sitt uppdrag så effektivt som möjligt
och för att kunna vara handlingskraftig.
4. Varje enskilt uppdrag inleds med ett fristående ”kick-off-möte” där de som vill av Styrelsens
medlemmar och Programgruppens medlemmar träffas och kreativt spånar om vilka
aktiviteter som kan bli aktuella för det kommande programbladet/halvåret. Mötet inför
höstprogrammet bör hållas i mars. Mötet inför vårprogrammet bör hållas i början av
september.
5. Inför varje ”kick-off-möte” bör Styrelsen kontrollera om medlemmarna i Programgruppen vill
fortsätta att delta i arbetet med att skapa ett program. Därefter bör Programgruppen bjuda
in Styrelsen på själva ”kick-off-mötet”. Styrelsen bör i samband med detta också på olika sätt
uppmana övriga medlemmar i föreningen att komma med förslag som kan tas med till mötet.
6. Inför ”kick-off-mötet” bör den som planerar att delta ha förberett sig genom att ha fyllt i
aktiviteter i vår ”program-ram”, se bilaga.
7. Under ”kick-off-mötet” förväntas alla delta med förslag på aktiviteter och gemensamt fylla i
en preliminär ”program-ram” som sedan kommer att vara programgruppens utgångspunkt.
8. Programgruppen väljer därefter fritt bland den skapade ”program-ramens” alla aktiviteter,
och kan också lägga till andra aktiviteter än de som finns i ramen, om det behövs.
Programgruppen fördelar arbetet mellan sig som de vill och kan ta in andra personer för
enstaka uppgifter om de vill.
9. Programmet bör vara klart för distribution senast den 15 december (vårprogram) och den 30
juni (höstprogram).
10. Förutom själva programmet ska Programgruppen också ta fram ett samlat dokument där alla
kontaktuppgifter till de aktuella ställena finns, så att den informationen kan delas mellan
medlemmarna i Styrelsen och medlemmarna i Programgruppen.
11. “Program-ramen”, ett uppdaterat programpunktsförslag och dokumentet med
kontaktuppgifter ska alltid finnas på vår del av Dropbox. Alla som jobbar med detta ska ha
tillgång till den delen.

Bilaga 1

Program-ramen
Program-ramen ska ses som en allmän idé om vilka programpunkter som är lämpliga. Man kan både
avstå från aktiviteter som är upptagna i ramen och lägga till sådana som inte finns med i ramen. Om
“nya” aktiviteter återkommer under flera år ska ramen uppdateras.

VÅR
Januari
• Fröbytarkväll kombinerat med Trädgårdscafé
Februari
• Årsmöte
Mars
• Föredrag/Trädgårdscafé
• Något inomhus, gärna något vi tillverkar tillsammans
• Beskärning?
April
•
•
•
•
•
•

Vårinspiration hos någon plantskola/försäljare
Beskärning?
Dyrare föredrag med någon trädgårdskändis kan ligga i april
Tidiga trädgårdsbesök?
Något hantverksartat?
Trädgårdsdag på Ranten?

Maj
•
•
•
•

Trädgårdsdag på Ranten?
Trädgårdsbesök, kanske 2-3 st
Växtmarknad
Ev. bussresa

Juni
•
•
•

Trädgårdsbesök, gärna minst 2 st
6 juni i Plantis
Ev. Tusen Trädgårdar vartannat år

Juli
•
•

Trädgårdsbesök, t.ex. rosor tidigt i juli
Ev. bussresa

HÖST
Augusti
• Trädgårdsbesök, ofta med grönsakstema/frukt/självhushållning/något att äta
• Den Stora Trädgårdsdagen (inte samma helg som RSTs Sommarmöte)
• Öppen Trädgård eller andra större evenemang som vi ordnar lokalt
• Ev. bussresa
September
• Trädgårdsbesök, kanske 2 st?
• 25 sep Äpplets Dag
Oktober
• Trädgårdscafé
• Föredrag med någon kändis kan ligga i oktober
• Något med belysningstema?
November
• Trädgårdscafé/Föredrag
• Advents/Julinspiration
December
• Julinspiration eller julbelysning, eller en “fri” månad

