
  

Hovedmål Hva TILTAK 2020 Hvordan 

Sunn økonomisk utvikling Rådgivningen Flere abonnenter  Nye rådgivningsområder, responsiv webside med oppdatert innhold, tilby tjenesten via våre stifterorganisasjoner

    Stimulere til at alle våre stifterorganisasjoner benytter tjenesten. Tilby rådgivningen tilpasset for å få med Gartnerforbundet 

    og Gravplassforeningen i større grad

    Sikre at styret, daglig ledere, fagråd  har kunnskap om rådgivningstjenesten

   Mer bruk & kunnskap hos eksisterende kunder Ta kontakt for oppfølging av abonnenter ift bruk av tjenesten

    Ta kontakt med potensielle kunder

  Søke Prosjekter Søke miljødirektoratet for midler tilknyttet fremmede arter/insekter 

   Medsøker på Blomstereng sammen med Høyskolen på Vestlandet 

   Medsøker sammen med NAML, GreenCity  

   Søke muligheter for å spre forskning & kunnskap om lovverk for andre Være i dialog med forskning og utviklingsinstitusjoner, søke samhandling

   Bransjetall Lete etter mulige finansieringstiltak

  Arrangement Egne arrangement: Nettverkstre�  Østfold 24/1, Vinterkonferanse 12/2, 

   Seminar om masser 12/3, stort Nettverkstre�  1-2/10 

   Arr. i samarb. med andre: Plantemateriale & Genressurser, sept. NMBU 

  Tredjepartskontroll Ikke prioritert oppgave for 2020, dialog med stifterorganisajsoner 

  Samarbeidspartnere Ti partnere for 2020 Årlige avtaler for synlighet på web og trykksaker

  Sekreteriat Levere iht avtale Oppfølgingsmøter med NTF og NFGI hvert halvår

Synlighet i bransjen Bransjetall Bransjetall er viktig for FAGUS og stifterne for å kunne ha  FAGUS er i gang med å samle de tall vi har i dag via våre stiftere, og ut i fra tall fra SBB og kontakter; lage en pilot som 

   konkrete tall som beskriver vår virksomhet. kan benyttes for å få til et større prosjekt. Innhenting og analayse av tallmateriale, i samhandling med FAGUS fagråd

  Medier Tilpasse tekst og logo ift ny strategi Gjennomarbeide logo, logotekst, maler ( Fagus Fakta, ppt filer,  tekst web m.m ) tilpasset ny strategi

   Fortsette å bygge opp følgere på instagram og facebook Se medieplan

   Øke antall mottakere av nyhetsbrev Gjennom å tilby dette ved kurspåmelding, andre aktiviteter knyttet til arrangement m.m, se medieplan.

  Dialog med forskning 

  og næring Holde minst tre foredrag/innlegg årlig NMBU, studentpresentasjon januar 2020, park & anlegg 2020, 

  Samarbeidsavtale Evaluering/Revidering av avtale med NMBU v/ ILP fra 2014 Idèmøte mars 2020 ved Hovind & Bergaust

  park & anlegg Sitte i redaksjonsrådet til park og anlegg Daglig leder sitter i redaksjonsrådet, to årlige halvdagsmøter med evaluering og innspill til park & anlegg

  FAGUS Fagråd Heve gjennomføring & nytteverdi av fagrådet Dialog med valgkomitè om oppgaven, formål med rådet- og møtedato for første møte er satt til 

  Stifterorganisasjoner Arbeide for jevn dialog/samhandling, ikke Grønn Galla i 2020. 

   Bransjetall er en viktig sak for FAGUS i 2020. Elektroniske møter og fysiske møter, finne felles prosjekter å fronte påvegne av bransjen. Ikke Grønn Galla i 2020.

   Felles saker som kan frontes i media på vegne av bransjen jmf. Parkpolitikk Jevnlige møter, dialog med de enkelte gjennom året.

  FAGUS styret Alle i styret har kunnskap om FAGUS rådgiving og våre arrangementer, 

   og kan promomtere FAGUS gjennom sine roller. Sikre at alle i styret er trygge på innlogging i tjenesten og bruk av tjenesten. Presentasjons-pdf om FAGUS 

    ligger tilgjengelig på fagus.no til bruk.

  FAGUS rådgivere Gi rådgiverne samme informasjon om FAGUS og invitere til dialog 

   med alle vedr. rådgivningen Fysisk møte i januar på NMBU, deretter elektroniske møter inntil alle rådgivere har mottatt informasjonen

Interne aktiviteter Kontor og ansatte Fra to kontor til ett Opprydding i FAGUS fysiske arkiv, gjennomgang av Fagus fakta digitale versjoner, gjennomgang av gamle datamaskiner 

    før de kastes.

  Styret Sette arbeidsgruppe for gjennomgang av vedtekter, og organisering  av  Tydeliggjøre vedtektene, hvem har ansvaret for FAGUS? Hvordan gi FAGUS mer tyngde? Kan FAGUS få mer ansvar for 

   FAGUS samt økonomiske forhold bla. oppgjør for Grønn Galla arr./kurs/ annet? 

  Daglig ledermøte Fokus på samhandling, synlighet og bransjetall  

  Fagråd Fokus på å finne et formål og en form som fungerer, bransjetall & innspill 

  Sekreteriatet NTF og NFGI, bidrar til å kunne ha to ansatte i FAGUS. 

   Evaluere sekreteriatene mot slutten av 2020 

FAGUS ARBEIDSPROGRAM 2020


