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Nu är vår hemsida www.fssk.se uppdaterad!
Att göra hemsidan till ett så användbart verktyg som möjligt är ju ett ständigt
pågående arbete, och nu har vi strukturerat om informationen så att det blir
lättare att hitta de uppgifter man behöver – och kanske även få syn på det
man inte visste att man har användning för. Här är de nya rubrikerna och vad
ni bl a hittar under dem:

Detta gör FSSK
–
–
–
–
–
–
–
–

samarbetet med staden via Forum för koloniträdgårdar
vad kommittéerna arbetar med
arrendeförhandlingar
värderingsfrågor
kurser för förtroendevalda
studiebidrag till föreningarnas utbildningar i egen regi
bevakning av medlemsföreningarnas intressen
möteslokalerna i Kolonisternas Hus och hur de bokas

FSSK idag och igår
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FSSKs stadgar
FSSKs organisation
alla förtroendevalda
årsmötesprotokoll
verksamhetberättelser
Skansens koloniträdgårdar
kolonirörelsen som samhällsintresse
FSSKs ursprung
historien om Kolonisternas Hus

Kontakta oss
– mejladresserna ni behöver för kommunikationen med FSSK

Snabbguide till kolonirörelsen
– vilken organisation som gör vad – nyttig läsning för alla föreningsmedlemmar!

Våra föreningar
– länkar till medlemsföreningarnas hemsidor eller mejladresser till intresselistorna

Vår miljöpolicy
– policyprogrammet som utarbetats i samarbete med staden
– miljödiplomering och tips på föreläsare

Odling
–
–
–
–

jordkunskap
invasiva växter
redskapslådor
tips för odlingsstudier

Vill du bli kolonist?
– att vara kolonist
– kraven för den som vill bli kolonist på Stockholms mark
– intresselistor och lottyper

Föreningsinloggning ÅRETS KOD: Koloni18
–
–
–
–
–

FSSKs normalstadgar för medlemsföreningar
arrendeavtalet mellan Stockholms stad och koloniträdgårdsföreningarna
allmänna ordningsföreskrifter
efter årsmötet
blanketter

Länkar
Senaste nytt
Arkiv

HÖR AV ER till information@fssk.se om ni har förslag på fler förbättringar
eller saknar något på vår gemensamma hemsida.

Värderingskurser 2018
Inbjudan till värderingskommitténs kurser i värderingsverktygets teknik (26
april) och grundkursen (teori 7 maj och praktik 12 maj) har skickats ut till stugföreningarna, tillsammans med handböcker och årets prislista.

