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Bildet: BLOK-lærling Vassana Kaewvijit fra Finn
Schjøll avd Storgaten vant klasse B i NM.
Flere tidligere og nåværende BLOK-lærlinger gjorde
også god innsats både i distriktsmesterskap og
norgesmesterskap.

FØRING
LÆRLINGE-

12

REPRESENTANTER

AKTIVITETER PÅ
BLOK:
 Samling for lærlinger, ca. 1
samling pr. mnd. pr. trinn
 Veiledning i bedrift mellom
samlingene
 Treff for fagansvarlige
 Internasjonalt samarbeid
 Åpne kvelder og lokale
inspirasjonstreff
 Samarbeid skole/
næringsliv
 Tett kontakt med offentlige
etater

MARIT BJØRLO GIKK I 2015 AV SOM
STYRELEDER I BLOK ETTER 18 ÅR.
-Etablering i egne lokaler i Bergen har vært
en god spore til økt aktivitet i Hordaland.
Elin og Liv jobber med markedsføring av
faget og tettere samarbeid skole/
næringsliv. BLOK er nå godkjent i Sogn og
Fjordane og vi har pr dato 2 lærlinger på
landsdekkende tilbud i fylket.
-Anita Hope har vært ansvarlig for et samarbeidsprosjekt med utdanningsetaten i Oslo
der målet var å lage en Oslo-standard for
fordypningsfag på Vg1 og Vg2.
-En annen hendelse av betydning i 2015
var endringer i daglig ledelse og styre.

Jorunn Dahlback sluttet 1. august og Randi
Sandberg Aanes overtok hele lederansvaret.
Marit Bjørlo gikk 1. september av som styreleder etter å ha hatt dette vervet helt siden
etableringen i 1997. Jorunn Dahlback overtok samme dato som styreleder.
-En viktig sak BLOK satte på agendaen i
2015 var UDIRs utredninger i forhold til endringer i utdanningsstrukturen i videregående
utdanning. Det var svært viktig at fag/bransje
kunne gi tilbakemeldinger til UDIR om ønsker
og behov. Dette påvirker også BLOKs nye
strategiplan for 2016-2021.
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STYRET
Styreleder

Marit Bjørlo /Jorunn Dahlback (fra 01.09.15)

Nestleder

Sissel C. Hansen

Styremedlemmer

Tove Bogan, Marit S. Bergem og Annelise Johnsen
Lærlingerepresentant: Sarah Fjeld
Ny representant fra november: Tonje F. Hansen

Varamedlemmer

Camilla Tåsåsen og Janna Klokkerengen

Sekretær

Jorunn Dahlback/Randi Sandberg Aanes (fra 01.09.15)

Lærlingerepresentant: Trond Øyvind Jødahl og Tonje F.
Ny vararepresentant fra november: Pia Cathrine Knutsen

Arbeidsgruppen Marit Bjørlo, Randi Sandberg Aanes og Jorunn Dahlback
Valgkomiteen

Inge Andre Vikanes (leder), Camilla Dversnes og Elisabeth
Larsen Kleiva

Revisor

Oslo Revisjon AS — Hans Hordnes

STYRETS ROLLE
Styret avgjør alle saker som innvirker på BLOKs økonomi, perso-

nalsaker, eller saker arbeidsgruppen, de ansatte eller tre av styrets medlemmer ønsker behandlet eller drøftet i styret.
YoU messa 2015
Foto: Espen Grønli

STYRETS AKTIVITET FRA FORRIGE ÅRSMØTE
Årsmøtet 2015, med påfølgende middag, ble avholdt 15. april i BLOKs lokaler på Skøyen.
Det er avholdt til sammen 6 styremøter. Saker behandlet av styret dette året har vært
knyttet til økonomi, løsning mht daglig ledelse, ansettelser, strategiseminar, kostnadsfordeling BLOK/bedrift/lærling mht æremidler, kvalitetssikring av mottak lærlinger i medlems-bedriftene, konfliktforhold lærling/bedrift, årsplaner og samt informasjon om samlinger og aktivitet på BLOK generelt.
Marit Bjørlo takket av som styreleder 1. september, etter å ha hatt vervet siden BLOK ble
formelt stiftet i 1997. Hun har bidratt med sin kompetanse og erfaring fra politikk og som
profesjonell på styreverv. Marit har gitt daglig ledelse og BLOK som organisasjon stor tillit,
noe som har gitt organisasjonen arbeidsro og trygghet. Styremøtet i august ble tradisjonen
tro avholdt hos Marit i Son. Nestleder Sissel M. Hansen og styremedlem Marit S. Bergem
overrakte et vakkert smykkesett som passet perfekt til en fargerik dame. Jorunn Dahlback
overtok som styreleder og fikk overrakt blomster fra styret.
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PERSONALET
Daglig ledelse:

Kontoransvarlig:

Jorunn Dahlback

40% vår

Daglig ledelse og internasjonalt arbeid tom 31.07.15
Høst: Timebasert arbeid i forbindelse med ulike arrangementer.

Randi Sandberg Aanes

70% vår
100% høst

Vår: Daglig ledelse 50%, særskilt veiledning og undervisning 20%
Høst: Daglig ledelse 80%, samt tidligere oppgaver 20 %

Wenche Andreassen

65%

Daglig kontorarbeid (tirsdag—fredag, kl. 9.00—15.00)

Elisabeth Rasmussen

85%

Daglig kontorarbeid (mandag—torsdag, kl. 8.00—16.00)

Anita Hope

80%

Undervisning alle trinn, med hovedansvar for kursopplegg for 2.
års lærlinger og voksenopplæring heltid, veileder i Buskerud,
Asker/Bærum og Oslo. BLOKs representant i samarbeidprosjekt
om fordypningsfag med UDE, i stor grad ansvar for deltakelse på
møter med utdanningsetatene samt hospitering i ulike fylker.

Anne Stine
Baumann Frost

50%
70% fra 01.11.

Undervisning alle trinn, med hovedansvar for 1. års lærlinger
sammen med Eli Frydenborg. Veileder i Oslo .

Eli Kristine Frydenborg

50%

Undervisning på alle trinn, med hovedansvar for kursopplegg for
1. års lærlinger, veileder i Østfold, Vestfold og Oslo

Inger-Johanne
Arnkværn

60%

Veileder på Romerike, Hedmark og Oppland.
Ansvarlig for Voksenopplæring deltid.

Lene Anine Rydgren

30%

Vikar for Anne Stine /Fleksibel stilling med undervisning på VOL
heltid.

Ingunn Endrestøl

60%

Veileder for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov.
Undervisning og internasjonalt arbeid.

Elin Tysdal

50%

Ansvar for undervisning og veiledning av BLOK Bergen lærlinger
og timelærer for voksenopplæringselever.

Liv Dahl

70%

Ansvar for Voksenopplæring deltidsklassen i BLOK Bergen, og
timelærer og veiledning av lærlinger.

Trine Olafsrud
Kjersti Hovland

Timebasert/
Veiledning av 1 lærling Aust-Agder
selvst.næringsdr Veiledning av 2 lærlinger Sogn og Fjordane

Veiledere/lærere:
BLOK Skøyen

BLOK Bergen

Landsdekkende
tilbud

Jorunn Dahlback sluttet 31. juli i 40% stilling som daglig leder for å jobbe full tid som førstelektor ved HiOA. Hun
fikk overrakt en gave fra BLOK på lærermøtet i juni, - en takk for fantastisk innsats som daglig leder av BLOK
siden etableringen i 1997. Randi Sandberg Aanes gikk inn som daglig leder i 80% stilling. I en overgangsfase
har Randi en del tidligere arbeidsoppgaver som skal delegeres til andre ansatte når disse har fått opplæring. Ny
ansatt fra 1. august er Ingunn Endrestøl. Hun er utdannet blomsterdekoratør og lærer innen kunst og håndverk,
og er i innspurten på sin master-utdanning. Ingunn oppgaver pr dato er ansvar for veiledning av lærlinger med
særskilte behov, koordinering av internasjonalt arbeid. Etter hvert vil hun gå inn i undervisning og andre aktuelle
aktiviteter. Stillingsprosenten for fast ansatte utgjør pr 31.12 ca 7,25 hele stillinger. Kontorpersonalet har fast
arbeidstid. Veilederstillinger er mer fleksible i forhold til utført arbeid pr måned alt etter hvilke arbeidsoppgaver
som er aktuelle til en hver tid. Her er stillingsprosentene stipulert. Alle lønnes etter utførte arbeidstimer, og kan
evt avspasere etter avtale. Kjersti Hovland og Trine Olafsrud (tidligere ansatte i BLOK) veileder lærlinger på
landsdekkende tilbud.
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ØKONOMI
Vi har også i 2015 kjørt på sparebluss for å fortsette å
bygge opp egenkapitalen til ønskelig nivå. Etter noen
år med store underskudd har vi nå for 3. år på rad et
overskudd. BLOK drives etter non-profit-prinsippet,
men det er påkrevet å ha en egenkapitalreserve vi kan
tære på i tider når antall lærlinger og kursdeltakere går
ned. Det som finansierer vår hovedaktivitet, oppfølging
av lærlinger, er den andel av lærlingtilskudd som bedriftene betaler. Inntekt og aktivitet mht kurstilbud for
voksne bidrar til at vi kan ha et godt tilbud for alle som
er tilknyttet BLOK, og en god og bred samlet kompetanse hos våre veiledere. Voksenopplæringskursene er
også viktige for rekruttering til faget, og vi har i 2015
like mange voksne som unge lærlinger. Dette skyldes
bl.a. at utdanningstilbudet er lagt ned i mange fylker.
Å ha en solid egenkapital og god økonomistyring er en
sikkerhet for bedriftene og styret slik at det ikke er behov for at disse må inn med økonomiske midler i år
med underskudd, eller ved en eventuelt styrt avvikling,
men at BLOK over noe tid kan opprettholde samme
kvalitet på oppfølging av lærlingene.
Omsetning har økt jevnt de siste årene, og kostnader
øker i takt med dette. Naturlig nok er det lønnskostnader som vil ha den største økningen. Ved årsoppgjøret
2014 bestemte vi at det var hensiktsmessig med en
prinsippendring i regnskapsføring i forhold til bokføring av lærlingtilskudd. Grunnet sen beregning og utbetaling fra fylkene i mange år ble tilskuddene tidligere
bokført etterskuddsvis. Nå er de fleste tilskuddsberegninger fra fylkene på plass pr 31.12 og vi kan da inntektsføre tilskudd til riktig kostnadsperiode. Normalt
utbetaler fylkene nå tilskuddene i løpet av januar måned. Endringen i regnskapsprinsipper påvirket den
bokført egenkapital i 2014, men påvirket ikke likviditet.
Representasjon i Euro Skills og World Skills ligger fremdeles på is da vi ikke har økonomi til å bære denne
kostnaden uten vesentlige bidrag og støtte fra en
samlet bransje. Skulle det bli praktisk mulig å finansiere dette senere mener vi at denne aktiviteten er svært
viktig for unge yrkesutøvere. Det er etter hvert blitt
stort fokus på konkurranser i yrkesfag i mediene.

Som en overgangsordning til endringer i opplæringsavtale og vedtekter (sak på årsmøtet 2016)har BLOK i
2015 betalt for bruk av dokumentasjonsverktøyet
FIFF. Dette fordi vi så at økonomien kunne tillate dette. Det er noe uklart i regelverket hvem som skal betale læremidler for lærlinger, men offentlige etater
mener læremidler til lærlinger skal være tilgjengelige
og/eller bekostes av den enkelte lærebedrift på lik
linje med nødvendig verktøy.
Det er medlemsbedriftene som gjennom årsmøtet
bestemmer hvilket tilbud BLOK skal gi og hvordan
dette skal finansieres. Styret kontrollerer at daglig
drift, økonomistyring og disponeringer er i tråd med
det som bestemmes.
I følge regnskap går vi i 2015 har vi inntekter på til
sammen kr ……, kostnader på …..og et overskudd på
kr….som føres til egenkapital. De poster som har vesentlig økning på inntektssiden er lærlingtilskudd
(økning i satser, samt gjennomsnittlig flere lærlinger i
løpet av året), voksenopplæring ogpraksiskandidater.
På kostnadssiden er det lønn og materialkostnader
som har vesentlig økning, og dette knyttes dirkete til
aktivitet og antall lærlinger/kursdeltakere.
En del andre driftskostnader har gått ned da dette i
fjor var knyttet til etablering i egne lokaler i Bergen.
Styre og ledelse er svært fornøyd med nok et år med
overskudd. Styrets vedtak er at det er ønskelig med
egenkapital stor nok til et halvt års drift.
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Brudebukett laget av Pia Bogstad elev på
Voksenopplæringen deltid 2014/2015

YoU messa 2015
Foto: Espen Grønli
Fra Vea samlingen sommeren 2015
foto: Anne Stine

Soft Landart vår 2015
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LÆREKONTRAKTER VED ÅRSSKIFTET 2015/2016
Fylke/region

Totalt

L1

Trinn 1

Trinn 2 og 3

VOL 2015
heltid vår

VOL 2015
deltid høst

Praksiskandidat

Akershus

24

2

8

7

2

4

1

Buskerud

10

6

1

2

1

Oslo

43

10

17

8

8

Østfold

8

2

5

Vestfold

7

2

3

Hordaland

25

9

6

9

Andre fylker/
landsdekkende

6

3

1

2

Sum 2015

123

2

40

40

13

25

3

Sum 2014

121

2

41

41

12

20

5

1
1

1

Side 6 og 7:
Bilder fra
YoU messa i Oslo
Spektrum trinn 2
Foto:
Espen Grønli

FORKLARING TIL GRUPPEINNDELING
Gruppe L1:

Ikke reformlærlinger/lærekandidater som mangler praksiskandidateksamen Vg3.
Lærlinger som tegner lærekontrakt direkte i bedrift uten å gå vanlig skoleløp.

Gruppe Trinn 1:

Lærlinger/lærekandidater som er i sitt første læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2-eksamen

Gruppe Trinn 2:

Lærlinger/lærekandidater som er i sitt andre læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2-eksamen

Gruppe 2X:

Ikke reformlærlinger/lærekandidater som er i sitt tredje eller fjerde læreår

VOL heltid:
VOL deltid:

1/2 års komprimert heltidskurs med oppstart i januar, Vg3 praksiskandidat eksamen (juni)
1 års komprimert deltidskurs med oppstart i august, Vg3 praksiskandidat eksamen (juni)

1
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MEDEIERE I BLOK

-

OPPFØLGING I BEDRIFT

BLOK hadde ved årsskiftet 2015/2016 108 medeiere, av disse er 78 aktive med
lærlinger og 30 passive uten lærling. Dette er en økning på 10% fra i fjor da vi hadde
98 medeiere (72 aktive og 26 passive)
BLOK er nå godkjent i 12 fylker, og har et landsdekkende tilbud til lærlinger/bedrifter
i fylker som ligger langt unna våre lokaler i Oslo eller Bergen.
Vi har også i år jobbet mye med konflikthåndtering i forholdet lærling/bedrift. De fleste konflikter løser seg, men i enkelte tilfeller har det vært den beste løsningen at lærlingen har byttet bedrift. Noen lærlinger har måttet slutte av helsemessige årsaker.
Totalt har det i perioden vært 8 brudd på lærekontrakter, mens 5 lærlinger har valgt
å ta permisjon.
En viktig sak vi har valgt å sette spesielt fokus på fra 2015 er kvalitetssikring på mottak av lærlinger (og praksiselever) i bedrift. Mange konflikter har årsak i at lærlingene
har liten erfaring fra arbeidslivet. Det er viktig med svært god informasjon fra bedriften ved inngåelse av et læreforhold. Opplæring i dag omfatter også opplæring på å
fungere i daglig arbeid, og de lover, forskrifter og uskrevne regler som gjelder i arbeidslivet.
Vi har også i år mange lærlinger med behov for ekstra ressurser og oppfølging. Vi ser
at det er en fordel å ha tett kommunikasjon mellom bedrift , lærling og BLOK slik at
særskilte behov kan oppdages tidlig i læretiden, og at tilrettelegging kan komme i
gang så fort som mulig.
De videregående skolen har fra høsten 2015 fått ansvar for å gi alle elever et tilbud
etter Vg2, og vi ser at dette har gitt resultater for mange av de lærlinger/
lærekandidater som må ha litt hjelp til å få læreplass og tilrettelegging i læretiden.
Disse gis anledning bl.a. mulighet for praksisplass og bedriftene blir kjent med lærlingene og får informasjon om ulike støtteordninger.

GJENNOMFØRTE FAGPRØVER
I løpet av 2015 har 35 BLOK lærlinger vært oppe til 1.
gangs fagprøve (mot 32 i fjor).


8 fikk Bestått meget godt



3 fikk ikke bestått ved 1. gangs fagprøve.
1 av disse har allerede vært opp til ny prøve og
bestått (se brunt tall) og de to andre skal opp til
2.gangs fagprøve i 2016.

Totalt sett er dette et meget godt resultat. Det viser at
vi har mange dyktige lærlinger og lærebedrifter som
tar opplæring på alvor.

Fagbrev i løpet av året:

Akershus

Bestått
meget godt

Bestått

Ikke bestått

2

5

1

Østfold

2

Buskerud

3

Oslo

1

3 +1

Vest-Agder
Vestfold

4

Hordaland

8

Oppland

2

Hedmark

1

1

Sør-Trøndelag
TOTALT

1

1
8

24 +1

3
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TREFF OG AKTIVITETER 2015
Alle lærlinger har hatt tilbud om 7– 8 obligatoriske samlinger på BLOK pr år (bortsett fra
de som landsdekkende tilbud). To høydepunkter for trinn 2 lærlingene har også i år
vært samlingene på tvers av alle fylker på
VEA i august og YoU—messa i Oslo Spektrum
i november. Det ble laget mange spennende
arbeider.
I mars hadde vi brudekurs og inspirasjonstreff i BLOK Bergen med Runi Kristoffersen
og inspirasjonstreff på BLOK Skøyen med
Tommy Eide og Eilin Melkersen. Det ble laget mange spennende arbeider og var mye
folk og god stemning på alle treffene.
Det ble i høst gjennomført lokale inspirasjonstreff på BLOK, Kalnes vgs. og Lier vgs.
Temaet var «100 % unik» og materialet var
bølgepapp.
Treff for fagansvarlige ble gjennomført i januar og august i BLOK Bergen og BLOK
Skøyen.
I november arrangerte BLOK et Strategiseminar for sentrale aktører i blomsterdekoratørfaget, med tanke på ny strategiplan og ny
utdanningsstruktur.
Tema: «Et samfunn i endring – hva betyr det
for blomsterdekoratørfaget?»
Det ble dannet en arbeidsgruppe som skulle
møtes i januar for å skrive en uttalelse til
Utdanningsdirektoratet om hva bransjen
ønsker.
I desember hospiterte Anita på Hønefoss
vgs. og Ingunn og Anita på Åssiden vgs. og
Eiker vgs.

Inspirasjonstreff 2015 på BLOK Skøyen
Over: Arbeid av Tommy Eide.
Under: Arbeid av Eilin Melkersen
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Fra YoU messa i Oslo Spektrum

LOGGPRISEN 2015

Foto: Espen Grønli

Alle lærlinger må kunne planlegge, dokumentere og vurdere eget arbeid. En viktig
del av opplæringen er å dokumentere eget
arbeid i læretiden i form av logger. De fleste
lærlinger i BLOK bruker det nettbaserte dokumentasjonsverktøyet FIFF. Lærlingene
legger inn logger og samler hvert halvår utvalgte logger i en mappe som inngår i halvårsvurderingen.
Dokumentasjonen lærlingene gjør er også et
viktig verktøy for lærlingen selv, instruktør i
bedrift og BLOK-veileder for planlegging av
opplæring i neste periode.
Hvert år deler BLOK ut ”Loggprisen” til de
lærlinger som gjennom året har sendt inn
logger med godt faglig innhold jevnlig gjennom perioden.
Det deles ut en pris på hvert trinn. Prisen
deles ut på inspirasjonstreffet i mars. I 2015
gkk loggprisen til Jenny Camilla Johansen og
Kristine Trogstad Johnsen.
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INTERNASJONAL AKTIVITET

BLOK har gjennom Erasmus + prosjektmidler sendt fem lærlinger og to lærere med reisestipend til samarbeidspartnere i Europa. En lærling dro til Tyskland, to til Nederland, og to til Italia der de også deltok i en internasjonal konkurranse. Eli og Inger Johanne deltok på International workshop i regi av Vea i Italia i april.
Sammen med Vea har vi også hatt besøk av to lærere fra Celje, Slovenia.
I november representerte Ingunn BLOK på European Education Summit i Nederland, arrangert av Flornet og
Florint. Viktige spørsmål om hvilken retning faget vårt skal bevege seg i ble dirøftet, og mye av det som ble løftet
frem er i tråd med diskusjonene vi hadde på vårt eget strategiseminar. Vi ønsker å videreføre aktiviteten med
utveksling av lærere og studenter i 2016.
Flere av BLOKs ansatte reiste i juni til VM i Berlin for å få faglig oppdatering, samt treffe samarbeidspartnere fra
andre Europeiske land.

MARKEDSFØRING
Elevene på voksenopplæringskurset dekorerte også i år
Oslo Rådhus til fagprøveutdeling i mai (heltid) og november (deltid), samt i Sandvika for Akershus.
Vi har i løpet av høsten 2015 besøkt alle videregående
skoler som har blomsterdekoratørfag Vg2 i de fylkene vi
rekrutterer fra, og klasser har vært på besøk hos oss på
BLOK.
I november hadde vi prøve på dager/ prosjekt til fordypning i samarbeid med Romerike skolene i uke 47 under
ledelse av Anita, Ingunn og Lene Anine.
BLOK deltok på både Utdanningstorget på Lillestrøm og
Yrkes og utdanningsmessa i Oslo Spektrum, der vi fikk
snakket med både elever og foreldre om utdanningsmuligheter for de som ønsker å bli blomsterdekoratør.
Klar for Catwalk i Oslo Spektrum Foto: BLOK
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Handelen og Håndverkets dag 2015. Oslo-politikerne
måtte prøve seg i ulike håndverksfag. På BLOKs stand
måtte de lage hver sin bukett etter en mal.
Foto: BLOK

Catwalk på YoU messa
2015Foto: BLOK

Sommeravslutning
for de ansatte

Varaordføreren i Oslo besøkte YoU-messa
2015 og fikk overrakt vakker bukett laget
av Stine Mariell Mundheim Foto: BLOK

ÅRSRAPPORT 2015

Lærlingene har hatt inntil 1 time til disposisjon på de fleste samlinger, der de har tatt opp problemstillinger som de har hatt behov
for å drøfte uten lærer tilstede. Dette er problemstillinger knyttet til
BLOK og samlingene, og ikke til daglig arbeid i bedrift. Disse timene
har vært ledet av lærlingerepresentantene, som har gitt referat til administrasjonen. Vi får mange gode og konstruktive innspill fra lærlingene. Behovene er forskjellige fra år til år, og tilbakemeldingene gir oss muligheten til å gjøre en bedre
jobb med hver enkelt gruppe.
Lærlingenes representanter til styret ble valgt på møte for lærlingerepresentantene i november. Lærlingerepresentanten i styret har stemmerett på lik linje med
andre styremedlemmer, noe vi ser som svært verdifullt.

Hoffsveien 17
0275 OSLO
Telefon: 22 52 43 33
E-post: blok@blok.no
Hjemmeside: www.blok.no
Facebook:
www.facebook.com/
bloksiden

LÆRLINGREPRESENTANTER
VÅREN 2015

HØSTEN 2015

Gruppe 1A: Mari Cathrine Karlsen (Finn Schjøll Blomster),
vara: Tonje F. Hansen (Blomsterglede Sandvika) vara i
styret

Gruppe 1A: Pia Cathrine Knutsen (Opdahl Blomster) vara i
styret, vara: Irmelin Unnerberg (Gjennestad Hagesenter)

Gruppe 1B og L1: Ewa Sofie Sommer (Flatebysenteret
Blomster), vara: Trond Øyvind Jødahl (Verkstedet Finn
Schjøll) vara i styret
Gruppe 2A: Thea Baustad (Gjennestad Hagesenter), vara:
Iselin Langård (Storgaten Blomsterhandel)
Gruppe 2B: Helene Brekkenes (Blomsterstua, Sandvika),
vara: Sarah Fjeld (Blomsterbua, Hønefoss) representant i
styret

Gruppe 1B og L1: Ida Elisabeth Daa (Floriss Asker Blomsterhjørne), vara: Helen Solberg (Holtet Blomsterhandel)
Gruppe 2A: Tonje F. Hansen (Blomsteroasen Stabekk) representant i styret, vara: Kristine T. Johnsen (Stua-Fjeld Blomster)
Gruppe 2B: Helene Jonsmyr (Floriss Byporten), vara: Helene
Sæterdal (Blomsterhandelen Trøgstad)
BLOK Hordaland: Renate Mæland Alvheim (Blomstermiljø),
vara: Iselin Bruvik Vedaa (Ingvilds Blomsteratelier)

BLOK Hordaland: Stine M. Gåthe (Blomsterpaviljongen),
vara: Synne Vestrheim Føyen (Ingvilds Blomsteratelier)

Krans laget av Iselin Langgård høst 2015 Foto: BLOK

