Skånska trädgårdsföreningens årsmöte 2021-10-09
Innehållsförteckning
Sid 1 Kallelse
Sid 2 Dagordning
Sid 3 Protokoll årsmötet 2020
Sid 5 Verksamhetsberättelse för 2020
Sid 8 Verksamhetsplan för 2022
Övriga handlingar gällande ekonomi, räkenskaper, budget och dylikt presenteras på
mötet.
Originalhandlingar är undertecknade

Kallelse enligt Programblad 2021–2
9/10 lördag kl. 10.00. Årsmöte i Alnarp
Välkommen till vårt årsmöte! På grund av ”Coronan” är vårt årsmöte flyttat till detta
datum. Vi informerar om vad som är på gång, fångar era synpunkter och har det trevligt.
Är du intresserad av att bli medlem är du också välkommen.
Plats: Crafoordsalen Alnarp. Sundsvägen 14 Alnarp.
10.30. Årsmöte med dagordning enligt stadgarna.
11.30. Bjuder vi våra medlemmar på lunchfika och säljer lotter till vårt trädgårdslotteri
med fina priser.
12.00 Inger Palmstjärna berättar om mormorsväxternas historia, fördelar och kvalitéer.
13.00. Lottdragning och avslutning.
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Dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande, och sekreterare för mötet

3.

Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare

4.

Godkännande av dagordning

5.

Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna

6.

Uppläsning av förra årsmötets protokoll

7.

Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året

8.

Styrelsens redogörelse över ekonomi och räkenskaper under det gångna året

9.

Revisorernas berättelse

10.

Ansvarsfrihet för styrelsen

11.

Val av ordförande

12.

Val av styrelseledamöter och ersättare

13.

Val av revisorer och ersättare

14.

Val av valberedning

15.

Motioner till årsmötet

16.

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år

17.

Godkännande av förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år

18.

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

19.

Övriga frågor

20.

Mötets avslutning
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Protokoll från årsmöte på Alnarp 27 februari 2020
1.

Mötets öppnande. Lennart Persson öppnade mötet Kl. 20.30

2.

Val av ordförande, och sekreterare för mötet. Lennart Persson valdes till ordförande
och
Monica Ange till sekreterare.

3.

Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare. John Rogers och Ingrid Åkesson
valdes till protokolljusterare.

4.

Godkännande av dagordning. Speciell dagordning. Pkt 11 handlar om revidering av
stadgar. På senaste vårmötet togs beslut om ändring av stadgarna. För att
ändringen skall gälla krävs två årsmötens beslut. Därför vill Styrelsen att första
halvan av innevarande årsmöte använder tidigare stadgar, medan efter eventuellt
positivt beslut i punkt 11 fortsätta mötet enligt de nya stadgarna. Beslutades;
Dagordningen godkändes.

5.

Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna. Sammanträdet utlystes i
Programbladet som skickades ut till medlemmarna i januari. Beslutades;
Sammanträdet har utlysts enligt stadgarna.

6.

Uppläsning av förra höstmötets protokoll. Sekreteraren Monica Ange läste upp
protokollet från höstmötet 2019-09-28. Beslutades: Protokollet godkändes och
lades till handlingarna.

7.

Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året. Sekreteraren
Monica Ange läste upp Verksamhetsberättelse 2019 och Cecilia Rick läste upp
resultaträkningen. Inga frågor. Beslutades: Verksamhetsberättelsen för 2019
godkändes.

8.

Styrelsens redogörelse över ekonomi och räkenskaper under det gångna året
inklusive resultat och balansräkning. Katarina Löthberg gick igenom ekonomin.
Information om tillgångar, eget kapital och skulder. Beslutades; Årsmötet
godkänner 2019 räkenskaper och lägger dem till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse. Ann-Marie Dahlberg berättade om revisorernas arbete.
Dessa har gått igenom protokoll och räkenskaper. Allt har skötts med stor
noggrannhet. Revisorerna tillstyrker att balansräkningen fastställs och att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutades: Ansvarsfrihet beslutade för 2019.
11. Beslut om revidering av stadgar. Ordförande Lennart Persson gick igenom och
förklarade ändringarna. Beslutades; Stadgeändringarna godkändes för andra året.
12. Val av ordförande. Lennart gick igenom och presenterade de närvarande
medlemmarna i styrelsen. Omval av ordförande: Beslutades; Årsmötet väljer om
Lennart Persson till ordförande fram till årsmötet 2021.
13. Val av styrelseledamöter och ersättare. Sekreterare Monica Ange avgår ur
styrelsen. Ledamöterna Göran Johannesson, Agneta Andréason, Katarina Löthberg
och Cecilia Rick kvarstår till årsmötet 2021. Beslutades; Pia Svensson som lämnat
valberedningen väljs istället till ledamot fram till årsmötet 2022. Omval av
ledamöterna Sara Hall och Claes Nilsson fram till och med årsmötet 2022. Omval
av ersättarna Helen Johannesson, Eva Ekenstierna och
Helen Wester till och med årsmötet 2021.’
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14. Val av revisorer. Föreslås omval av revisorer och revisorssuppleant. Beslutades:
Årsmötet väljer om revisorer Ann Marie Dahlberg och Sten Andersen respektive
revisorssuppleant
Per-Erik Nilsson fram till årsmötet 2021
15. Val av valberedning. Pia Svensson lämnar valberedningen. Annika Thunholm
Andersson kvarstår om hon blir omvald. Därmed blir två poster inom
valberedningen vakanta.
Lennart Persson ställde frågan till årsmötet om förslag på namn till valberedningen
fanns. Inget kom upp. Föreslogs däremot att styrelsen tar fram förslag till
fyllnadsval.
Beslutades; Annika Thunholm Andersson väljs till sammankallande i
valberedningen fram till och med årsmötet 2021. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag
att utse två representanter för att lösa vakanserna.
16. Motioner till årsmötet. Det har inte inkommit in några motioner.
17. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Ordförande
Lennart Persson gick igenom Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för
2021. Information om programblad. Förslag på resor och aktiviteter från
medlemmarna emottages tacksamt.
18. Godkännande av förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Katarina Löthberg informerade. Beslutades; Årsmötet godkänner budget och
verksamhetsplan för 2021.
19. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. Frågor om avgiften för
familjemedlem framfördes och besvarades av styrelsen. Beslutades; Fastställa
avgifterna 300 kr för helårsmedlem,320 kr med familjemedlem. 150 kr för halvår, 70
kr för medlem ansluten till annan förening inom Riksförbundet Svensk Trädgård.
20. Övriga frågor. Malmö Garden Show och Outside living mässan hålls enligt program
(före detta Vår Trädgård).
21. Mötets avslutning. Mötet avslutade kl. 21.20.

____________________________ ____________________________
Lennart Persson
Monica Ange
Ordförande
Sekreterare

____________________________ ____________________________
Ingrid Åkesson
John Rogers
Justerare
Justerare
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2020
Styrelsen ger följande berättelse för verksamhetsåret 2020.
Skånska Trädgårdsföreningens motto
”I gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former och verka för ökad
kunskap genom att arrangera kurser, studiebesök, trädgårdsresor, öppna trädgårdar med
mera”
Det har varit ett på många sätt annorlunda år på grund av Coronapandemin som drabbat
inte bara vår förening – utan hela världen.
Vi har trots det haft ett aktivt år med många utomhusaktiviteter. Vi har ställt in och ställt
om. Föreningen har följt med i tiden och utvecklats.
Vi har skapat en informationsfilm och tagit fram ett digitalt anmälningssystem för att
hantera våra många aktiviteter.
Stort tack till alla som på olika sätt har medverkat!
Föreningen hade 31 december 2020:
1 549 huvudmedlemmar, 210 familjemedlemmar och 63 dubbelmedlemmar.
Föreningen tappade under året 144 medlemmar.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Medlemsavgiften (inklusive familjemedlem) var 300 kr för helår, 150 kr för halvår och
70 kr för medlem i annan RST- ansluten förening.
Genom programblad, nyhetsbrev och information på hemsidan har ett brett utbud av
aktiviteter erbjudits både medlemmar och presumtiva medlemmar.
Styrelsen och övriga förtroendevalda i föreningen har från årsmötet 2020 bestått av
följande personer:
Namn
Lennart Persson
Sara Hall
Pia Svensson
Agneta Andréason
Cecilia Rick
Katarina Löthberg
Claes Nilsson
Göran Johannesson
Helene Johannesson
Eva Ekenstierna
Helen Wester
Ann-Marie Dahlberg
Sten Andersen
Per-Erik Nilsson
Annika Thunholm
Andersson

Funktion
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Medlemsservice
Kassör
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant, vice sekreterare
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning sammankallande

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte 27 februari där ett 50-tal medlemmar deltog.
Styrelsen konstituerade sig 12 mars och har under verksamhetsåret haft 10
protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har bjudit in samtliga förtroendevalda till
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styrelsemötena och på flertalet styrelsemöten har minst en revisor varit närvarande.
Utöver planerade styrelsemöten har styrelsen haft kontakt och information sinsemellan
via sms, e-post och telefon.
Medlemsvärvning
Föreningen har aktivt värvat nya medlemmar vid Home & Outside Livingmässan 5–8
mars 2020 och vid samtliga aktiviteter.
Styrelsens arbete
Styrelsen har
- arbetat med översyn av riktlinjer för föreläsningar, kurser, öppna trädgårdar och dylikt
samt ekonomihantering.
- avslutat arbetet med en kort presentationsfilm om föreningen. Filmen kan ses via
föreningens hemsida, YouTube och Facebook.
- tagit fram ett digitalt anmälningssystem till våra många aktiviteter.
Hemsida och programblad
Två programblad har getts ut under året. Bladet innehåller kortfattad information om
föreningens aktiviteter och på hemsidan finns utförligare information. Hemsidan
uppdateras kontinuerligt med ny information om till exempel nya aktiviteter och eventuellt
inställda aktiviteter. Här finns också nyhetsbrev och dokumentarkiv för styrelsemedlemmarna. Föreningen har också en sida på Facebook.
Möten
Årsmöte i Alnarp med trädgårdslotteri och fika för medlemmarna. Föreläsning av Sara
Hall om - Bina från tidig vår till höst.
Organisationen
Aktivitetsgruppen
Annika Thunholm Andersson, Eva Ekenstierna, Helene Johannesson, Göran
Johannesson, Lennart Persson, Sara Hall och Anette Thomasson har haft två fysiska
och två nätmöten, vilka renderat i två välfyllda programblad.
Hemsidesgruppen
Agneta och Åke Andréason, Adrian Bara, Göran Johannesson samt Karin Matsson har
haft två fysiska möten och många telefon- och nätmöten. Deras arbete har bland annat
resulterat i ett digitalt anmälningssystem till våra aktiviteter.
Mässgruppen
Annika Thunholm Andersson, Ann-Marie Dahlberg, Claes Nilsson och Lennart Persson
har haft två telefonmöten och bland annat arbetat med Home & Outside Living-mässan i
Malmö.
Medlemsaktiviteter
Kurser har hållits i
- växthusodling
- pilflätning
- Åkes kurser i ekologisk odling, hur man odlar tomater, sparris, hälsosamt, havtorn,
vitlök, äpple, kivi och perenna grönsaker
- beskärning av buskar och träd
- bokashi kompostering med mera
- höstdukning hos Ekbacken
Föreläsning
Täckodling - den arbetsfria trädgården med Börje Renstam

6

Studiebesök och öppna plantskolor
Larssons handelsträdgård, tulpanodlare i Trelleborg
Luna gårds tulpanodlingar
Guidad tur Klagshamns vingård
Annette på Boäng
Botaniska trädgården i Lund
Guidad tur Katrinetorps Landeri
Medelhavsväxter Rogers plantshop
Guidad tur i Alnarpsparken
Gunnel Carlsons trädgård
Guidad tur Limhamns kalkbrott
Plantskolan i Lackalänga
Guidad tur i Lunds stadspark
Flyinge plantshop
Öppna trädgårdar
Solbacka, Borlunda
Tusen trädgårdar
Mässor
Home & Outside Living, 5–8 mars

För styrelsen

___________________________
Lennart Persson
Ordförande

___________________________
Sara Hall
Vice ordförande

___________________________
Katarina Löthberg
Kassör

___________________________
Cecilia Rick
Kassör

___________________________
Pia Svensson
Sekreterare

___________________________
Agneta Andréason
Medlemsansvarig

___________________________
Claes Nilsson
Ledamot

___________________________
Göran Johannesson
Ledamot
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Förslag till verksamhetsplan 2022
Skånska Trädgårdsföreningens motto:
”I gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former och verka för ökad
kunskap genom att arrangera kurser, studiebesök, trädgårdsresor, öppna trädgårdar med
mera.”

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

Kommunikation - Medlemsblad, Hemsida och Facebook
• Informera våra medlemmar om kommande aktiviteter anordnade av föreningen
• Vår Hemsida med Facebook skall vara levande, tydlig, informativ och lättillgänglig
• Hemsidan ska innehålla information om aktiviteter och möjligheter att boka dessa.

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 gällande styrdokument

För styrelsearbetet finns idag följande styrdokument:
• Stadgar, 2020
• Riktlinjer för Arvoden och Kostnadsersättningar, 2019
• Riktlinjer för Föreläsningar, 2019
• Riktlinjer för Resor, 2018
• Riktlinjer för deltagande på Trädgårdsmässor, 2017
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