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Skånska Trädgårdsföreningens årsmöte 2022-03-03  
 

Innehållsförteckning 
Sid 1 Kallelse 
Sid 2 Dagordning 
Sid 3 Protokoll årsmöte 2021 
Sid 6 Verksamhetsberättelse 2021 
Sid 10 Förslag till Verksamhetsplan 
 
Övriga handlingar gällande ekonomi, räkenskaper, budget och dylikt presenteras på 
mötet. 
 
Originalhandlingar är undertecknade 
 
 
 

Kallelse enligt hemsida och vykort 
 
Torsdag 3/3 2022 kl 18:30. Årsmöte i Craaford-salen, Alnarp 
Välkommen till vårt årsmöte! Vi informerar om gångna året, vad som är på gång och 
fångar era synpunkter. Är du intresserad av att bli medlem är du också välkommen.  
Plats: Craafordsalen Alnarp, Sundsvägen 14 
18:30 Bjuder vi våra medlemmar på en lättare kvällsfika 
19:00 Årsmöte 
20:00 Föredrag om inspelningen av tv-programmet Trädgårdstider  
21:00 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 Lördag 9 oktober 2021 

 

1. Mötets öppnande  
Lennart Persson öppnade mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Beslut: Lennart Persson valdes till ordförande och Pia Svensson till sekreterare för 
mötet. 

3.  Val av två protokolljusterare samt två rösträknare 
Beslut: Sara Hall och Agneta Andréason valdes till protokolljusterare tillika 
rösträknare. 

4. Godkännande av dagordning 
Beslut: Dagordningen godkändes. 

5. Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna 
Sammanträdet har utlysts i Programbladet och på föreningens hemsida.  
Beslut: Sammanträdet har utlysts enligt stadgarna. Dock har årsmötet på grund av 
pandemin senarelagts. 

6. Uppläsning av förra årsmötets protokoll 
Sekreterare Pia Svensson läste sammanfattningsvis, enligt mötets önskan, upp 
protokollet från årsmötet 27 februari 2020.  
Beslut: Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

7. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året 
Sara Hall läste upp Verksamhetsberättelse 2020.  
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes och lades till handlingarna. 

8. Styrelsens redogörelse över ekonomi och räkenskaper under det gångna året  
Cecilia Rick läste upp resultaträkningen.  
Beslut: 2020 års resultaträkning godkändes och lades till handlingarna. 

9. Revisorernas berättelse 
Sten Andersen läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att 
balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut: Ansvarsfrihet beviljades för 2020. 

11. Val av ordförande 
Annika Thunholm Andersson läste upp valberedningens förslag i sin helhet. 
Ordförande Lennart Persson avgår som ordförande och Sara Hall föreslås till ny 
ordförande. 
Beslut: Sara Hall valdes till ordförande fram till årsmötet 2022. 

12. Val av styrelseledamöter och ersättare 
Ledamot Claes Nilsson och ersättare Helen Wester avgår. Sekreterare Pia 
Svensson kvarstår fram till årsmötet 2022.  
Förslag på omval av ledamöter: Agneta Andréason, Katarina Löthberg och Cecilia 
Rick fram till årsmötet 2023. 
Förslag på nyval av ledamöter: Helen Johannesson och Eva Ekenstierna fram till 
årsmötet 2023.  
Förslag på nyval av ersättare: avgående ledamöterna Lennart Persson och Göran 
Johannesson föreslås till ersättare och nyval av Per Bergendorff fram till årsmötet 
2022.  
Beslut: Pia Svensson kvarstår som sekreterare fram till årsmötet 2022. Agneta 
Andréason, Katarina Löthberg, Cecilia Rick, Eva Ekenstierna och Helen 
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Johannesson väljs till ledamöter fram till årsmötet 2023. Lennart Persson, Göran 
Johannesson och Per Bergendorff väljs till ersättare fram till årsmötet 2022.  

13. Val av revisorer och ersättare 
Revisor Ann-Marie Dahlberg och revisorsuppleant Per-Erik Nilsson avgår. Föreslås 
omval av revisor Sten Andersen och nyval av Lena Johnson. Förslag på 
revisorsuppleant saknas. 
Beslut: Sten Andersen och Lena Johnson väljs till revisorer fram till årsmötet 2022. 
Posten som revisorsuppleant är vakant. 

14. Val av valberedning 
Annika Thunholm Andersson kvarstår om hon blir omvald. Två poster inom 
valberedningen är vakanta.  
Lennart Persson ställde frågan till årsmötet om förslag på namn till valberedningen. 
Inga förslag kom upp.  
Beslut: Annika Thunholm Andersson väljs till sammankallande i valberedningen 
fram till och med årsmötet 2022. Två poster i valberedningen är vakanta. 

15. Motioner till årsmötet 
Inga motioner har inkommit. 

16. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år 
Katarina Löthberg gick igenom och klargjorde styrelsens förslag till budget och 
förtydligade begreppet dubbelmedlem - medlem som är ansluten till mer än en 
lokalförening. Avgiften för dubbelmedlem kan variera beroende på lokalförening. 
Kostnaden för utskick av programbladen har ökat och frågan om enbart digitala 
programblad lyftes. Programbladen finns idag för utskrift på föreningens hemsida. 
Styrelsen önskar att alla medlemmar prenumererar på hemsidans Nyhetsbrev, så 
att medlemmarna snabbt kan nås med nyheter och information av eventuella 
förändringar vid aktiviteter.  
Nyvalda ordföranden Sara Hall gick igenom verksamhetsplanen för 2022.  

17. Godkännande av förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande 
år  
Beslut: Årsmötet godkände budget och verksamhetsplan för 2022. 

18. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 
Förslag på avgifter: 325 kr för helårsmedlem, 40 kr för familjemedlem och 70 kr för 
medlem ansluten till annan förening inom Riksförbundet Svensk Trädgård. 
Beslut: Fastställa avgifterna 325 kr för helårsmedlem, 40 kr för familjemedlem och 
70 kr för medlem ansluten till annan förening inom Riksförbundet Svensk Trädgård. 

19. Övriga frågor 
Lennart Persson har en pågående förhandling med SLU/Akademiska hus angående 
den ökade hyreskostnaden för Crafoordsalen i Alnarp. Styrelsen önskar förslag på 
alternativa lokaler för möten och föreläsningar. Folkets hus i Lomma ska under 
hösten renoveras och förses med modernare IT-utrustning och kan då bli ett 
alternativ. Förslag på Hvilans lokaler i centrala Åkarp framlades. 
 
Katarina Löthberg avtackade å föreningens vägnar:  
- Claes Nilsson som under ca 15 år arbetat bland annat med mässor och 
införskaffat blommor till möten och lotterier. Claes Nilsson har också varit 
styrelsemedlem i 10 år. 
- Ann-Marie Dahlberg som har varit föreningens revisor i 5 år. 
- Lennart Persson som har varit medlem i föreningen sedan 1976, styrelsemedlem 
sedan 80-talet och vår ordförande sedan 1998. Lennart Persson har genom åren 
haft koll på det mesta och har lagt ner mycket arbete på att tillsammans med 
medlemmarna skapa det rika utbud av aktiviteter och den fina stämning som 
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kännetecknar vår förening.  
Helen Wester och Per-Erik Nilsson, som inte var närvarande på årsmötet, avtackas 
vid annat tillfälle. 

20. Mötets avslutning 
Lennart Persson avslutade mötet. 

 
 
_________________________ _________________________ 
Lennart Persson  Pia Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Sara Hall   Agneta Andréason 
Justerare   Justerare 
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Verksamhetsberättelse för Skånska 
Trädgårdsföreningens verksamhetsår 2021 
 
Styrelsen ger följande berättelse för verksamhetsåret 2021.  
 
Skånska Trädgårdsföreningens motto 
”I gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former och verka för ökad 
kunskap genom att arrangera kurser, studiebesök, trädgårdsresor, öppna trädgårdar 
m.m.” 
 
Det har åter varit ett annorlunda år på grund av covid-19-pandemin, men vi har trots det 
haft ett aktivt år med många utomhusaktiviteter. Vi har fortsatt arbetet med vårt digitala 
anmälningssystem för hantering av alla aktiviteter. 
Stort tack till alla för deltagande och medverkan! 
 
Föreningen hade 31 december 2021:  
1 492 huvudmedlemmar, 226 familjemedlemmar och 60 dubbelmedlemmar.   
Föreningen tappade under året 54 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. 
 
Från årsmötet 2020 fram till årsmötet 9 oktober 2021 var styrelsen oförändrad.  

 
  

Namn Funktion 
Lennart Persson  Ordförande 
Sara Hall  Vice ordförande 
Pia Svensson Sekreterare 
Agneta Andréason Medlemsservice 
Cecilia Rick Kassör 
Katarina Löthberg Kassör 
Claes Nilsson Ledamot 
Göran Johannesson Ledamot 
Helene Johannesson Suppleant, vice sekreterare 
Eva Ekenstierna Suppleant 
Helen Wester Suppleant 
Ann-Marie Dahlberg Revisor 
Sten Andersen Revisor 
Per-Erik Nilsson Revisorsuppleant 
Annika Thunholm 
Andersson 

Valberedning sammankallande 
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Årsmöte 2021 
Föreningen önskade hålla ett fysiskt ordinarie årsmöte och det blev inte möjligt förrän 9 
oktober då restriktionerna för sammankomster lättat. Ett 40-tal medlemmar hörsammade 
kallelsen. Årsmötesförhandlingarna föregicks av att Inger Palmstjärna berättade om 
”Mormorsväxternas historia, fördelar och kvalitéer”. Därefter följde sedvanligt 
trädgårdslotteri och lunchfika för medlemmarna innan själva mötesförhandlingarna.  
 
Efter konstituerande möte 21 oktober 2021 har styrelsen följande sammansättning:   

 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda möten varav 6 har varit 
digitala. Styrelsen har bjudit in samtliga förtroendevalda till mötena och på flertalet möten 
har minst en revisor varit närvarande. Utöver planerade styrelsemöten har styrelsen haft 
kontakt och information sinsemellan via sms, e-post och telefon.  
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har  
- vidareutvecklat vårt digitala anmälningssystem  
- arbetat med att ta fram alternativ till utskick av programblad då kostnaden för dessa har 
blivit orimligt hög 
- arbetat intensivt med att boka och genomföra aktiviteter trots pandemi 
 
Medlemsvärvning 
Föreningen har aktivt värvat nya medlemmar vid samtliga aktiviteter och via hemsidan. 
 
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. 
 
Organisation 
Aktivitetsgruppen  
Eva Ekenstierna, Annika Thunholm Andersson, Helene Johannesson, Lennart Persson, 
Sara Hall och Anette Thomasson har under året haft ett fysiskt möte och två digitala 
möten, vilka resulterat i många intressanta och inspirerande aktiviteter.   
Hemsidesgruppen 

Namn Funktion 
Sara Hall Ordförande 
Eva Ekenstierna Vice ordförande 
Pia Svensson Sekreterare 
Helene Johannesson Vice sekreterare 
Agneta Andréason Medlemsservice 
Cecilia Rick Kassör 
Katarina Löthberg Kassör 
Lennart Persson Ersättare 
Göran Johannesson Ersättare  
Per Bergendorff Ersättare 
Sten Andersen Revisor 
Lena Johnson Revisor 
Vakant Revisor, ersättare 
Annika Thunholm 
Andersson 

Valberedning sammankallande 

Vakant Valberedning 
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Agneta Andréason, Åke Andréason, Adrian Bara, Göran Johannesson och Karin 
Matsson har haft två fysiska möten och många telefon- och nätmöten. Deras arbete har 
bland annat inneburit vidareutveckling av föreningens digitala anmälningssystem till 
aktiviteterna. 
Mässgruppen  
I mässgruppen ingår Annika Thunholm Andersson, Ann-Marie Dahlberg, Claes Nilsson 
och Lennart Persson. De har på grund av pandemin och inställda mässor inte haft några 
möten under 2021. 
Aktiviteter 
Kurser har hållits i 
- pilflätning 
- ympning äppelträd 
- beskärning av buskar och träd 
- bokashi kompostering m.m. 
- örtsalter och mjölksyrejäsning 
- cementgjutning 
- Åkes kurser i ekologisk odling, vinodling, hur man odlar vitlök, äpple, kivi och perenna 
grönsaker samt hälsokurs 
 
Studiebesök och öppna plantskolor 
Botaniska trädgården i Lund 
Flyinge plantshop 
Snittblomsodling Billesholm 
Tirups örtagård 
Klagshamns vingård 
Lunds stadspark 
Trädgårdsvisning och bukettbindning i Klagshamn 
Trädskådning i Malmö  
Snittblomsodling i Hultseröd 
Medelhavsväxter Rogers Plantshop 
Engelska trädgården i Kivik 
Länsmansgården i Dalby 
Gunnel Carlsons trädgård 
Limhamns kalkbrott 
Lackalänga plantskola 
Gunnebo Trädgård i Skivarp  
Dammstorps handelsträdgård 
JM Jönsson AB  
 
Öppna trädgårdar 
Solbacka 
Borlunda  
Öppna trädgårdar Söderslätt 
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För styrelsen 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Sara Hall Eva Ekenstierna 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Katarina Löthberg Cecilia Rick 
Kassör Kassör 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Pia Svensson Helene Johannesson 
Sekreterare Vice sekreterare 
 
 
 
___________________________  
Agneta Andréason  
Medlemsansvarig 
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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 värva nya i olika trädgårdssammanhang.  
 
Kommunikation  

 Informera våra medlemmar om kommande aktiviteter anordnade av föreningen via informationsblad 
(vykort), vår hemsida, nyhetsbrev och Facebook 

 Hemsidan ska vara uppdaterad, tydlig, informativ och lättillgänglig 

 Hemsidan ska innehålla information om aktiviteter och möjligheten att boka dessa. 

 Facebook ska regelbundet uppdateras med inlägg 
 
Styrelsens arbete: 

 Arrangera aktiviteter som tilltalar trädgårdsintresserade medlemmar 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, kurser, öppna trädgårdar 2019 

 Riktlinjer för Resor, 2018  

 


