
Förslag till Verksamhetsplan 

och budget 2018 

Skånska Trädgårdsföreningens motto: 

Skånska 

1
• 

Trädgårdsförenlngen � 

....., -·.., 

"I gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former och verka för ökad kunskap 
genom att arrangera kurser, studiebesök, trädgårdsresor, öppna trädgårdar m.m." 

Verksamhetsmål 2018 

Medlemsantal 

Vi skall vårda de medlemmar vi har och dessutom värva nya. 

Medlemsblad, Hemsida och Facebook 

• Två medlemsblad sänds till alla medlemmar med post i januari och juli

• Vår hemsida med Facebook skall vara levande, tydlig, informativ och lättillgänglig

• Hemsidan skall innehålla information som kompletterar de två medlemsbladen

• Hemsidan skall innehålla dokumentarkiv för styrelsen

• Hemsidan vidareutvecklas med funktion för anmälan till aktiviteter samt "nyhetsbrev"

Styrelsens arbete: 
• Arrangera aktiviteter som tilltalar trädgårdsintresserade i alla åldrar

• Vidareutveckla samarbetet med RST:s föreningar i Skåne

• Utveckla samarbete med föreningar som är anknutna till FOR

• Fortsätta förnyelsearbetet genom översyn av stadgar och övriga styrdokument

Inom styrelsen finns idag följande arbetsgrupper: 

• Hemsida- och marknadsföringsgrupp

• Mässgrupp

• Aktivitetsgrupp

För styrelsearbetet finns idag följande styrdokument som ev. kommer att 

uppdateras: 

• Stadgar 2007

• Riktlinjer för Resor 2008

• Riktlinjer för arvode och kostnadsersättningar 2015

• Riktlinjer för föreläsningar och kurser 2016

Under 2018 vidareutveckla följande styrdokument: 

• Riktlinjer för mässor

• Riktlinjer för aktiviteter

• Riktlinjer för hemsida och marknadsföring



Förslag till budget 2018 Tkr 

Inkomster: Medlemsavgifter, 1600* 96 
Anslag Malmö Förskönings- och Planteringsförening** 25 
Kapitalplacering*** 0 

övrigt 1 

Summa inkomster 122 

Utgifter: Styrelsen: kostnadsersättningar, arvoden, möten 31 
Medlemsblad: tryck och utskick 33 
Kontorsmaterial. 4 
Aktiviteter: vår- och höstmöte 10 
Aktiviteter: resor, kurser, mässor, öppna trädgårdar m.m. 15 
Hemsida:**** 15 
Bankkostnad 1 
Hyreskostnader: förråd, möteslokaler 10 
Representation och uppvaktningar 2 
övrigt 1 

Summa utgifter 122 

Kommentarer: 
*Medlemsavgift 290 kr/år. 230 kr till Riksförbundet och 60 kr till föreningen.

**Föreningen har historiskt fått 25 000 kr/år. 

***Värdeutveckling på kapital ingår inte i budget. 

****Hemsida: webbhotell, vidareutveckling, medlemsregister/anmälan. 

Inför 2018 planeras ett par större aktiviteter för att öka attraktionen och på så 
sätt öka antalet medlemmar. Ej med i budget. 

Skånska Trädgårdsföreningens styrelse 2017-10-04 


