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Instruks for Høstmarkedskomiteen 

 
Komiteens formål og ansvarsområde: 
Høstmarkedskomiteen skal sørge for å organisere forarbeid, gjennomføring og opprydding av 
høstmarkedet. 
 
Oppnevning av komiteen og fungeringstid: 
Komiteens sammensetning oppnevnes av styret. Komiteen skal bestå av:  

 Minimum fire kolonister 
Styret foretar en evaluering av komiteens sammensetning hvert år for å sikre tilstrekkelig kombinasjon 
av kontinuitet og ”nye krefter” og foretar i den forbindelse enten re-oppnevning eller utskifting. 
 
Kommunikasjon med styret herunder møteplikt og rapportering:  
Høstmarkedskomiteen sorterer under Aktivitetslaget i struktur for fellesarbeid og har til daglig 
styrekontakt gjennom leder av aktivitetslaget, innvalgt i styret. Komiteen kan innkalles til styremøter jfr. 
§ 71 i vedtektene. Komiteen avgir skriftlig rapport til årsmøtet hver høst. 
 
Hovedoppgaver: 

 Planlegge høstmarkedet og sørge for å aktivisere kolonister både ifht innhøsting og produksjon av 
varer i tide og i med et omfang som sikrer at det både er tilstrekkelig med produkter og et bredt 
spekter av produkter som tilbys. 

 Planlegge og koordinere for andre tiltak og aktiviteter som for eksempel dekorasjon/pynt av lokaler, 
eventuelle ønsker om informasjonsstand for ulike relevante satsningsområder i hagen m.v.  

 Sørge for å booke huset til selve dagen, dagen i forveien og andre dager som er nødvendig til 
forberedelser i forkant.  

 Sørge for tilstrekkelig bemanning til salg selve dagen og til å bemanne tilberedelse og salg av mat 
som selges i åpningstiden. 

 Sørge for etterfølgende opprydding samt håndtering av eventuelle overskuddslagre med produkter. 

 Bidra med å samle erfaringer, gode ideer og egnede oppskrifter for etterfølgende høstmarked. 

 Informere styrets web-ansvarlig om aktuelle aktiviteter slik at informasjon kan gis i alle kanaler i 
tillegg til å sørge for oppslag på tavle på huset, vurdere lapper i postkassene m.v 

 All faktura og inn- og utbetaling må være merket med hva beløpet gjelder og hvem som er 
kontaktperson. 

 
Spesielle prioriteringer og forventninger for 2014: Ingen spesielle, men slike kan komme på et senere 
tidspunkt. 

Honorering: Komiteens medlemmer er fritatt fra å ta del i annet fellesarbeid i den perioden 
vedkommende sitter i komiteen. Man mottar ikke noen annen form for honorar i egenskap av å delta i 
komiteen. 

Tilhørende dokumenter: Ingen per dd, men det er sterkt ønskelig at det etableres en erfaringsperm som 
kan gis videre til neste komité.  


