Protokoll fört vid årsmöte i Maria församlingssal 14 februari 2018 kl. 19.00
Röstlängd, se separat dokument.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Lotta Friberg öppnade mötet och hälsade välkommen.

2.

Val av ordförande för årsmötet
Beslut: Hans Ingelstam valdes till ordförande för mötet.

3.

Val av sekreterare
Beslut: Maria Winberg Nordström valdes till sekreterare att föra årsmötesprotokoll för
Helsingborgs Trädgårdsförening och Ylva Bergsten valdes till sekreterare att föra
årsmötesprotokoll för Rhododendronsektionen.

4.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut: Lena Malmberg och Birthe Helgertz valdes att jämte mötets ordförande justera
båda protokollen och tillika att vara rösträknare.

5.

Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen har varit utsänd inom stadgeenlig tid. Kallelse och dagordning fanns med i
programmet som skickats till samtliga medlemmar i december. Påminnelse har skickats till
medlemmar som har lämnat sin e-adress till föreningen. Kallelse och dagordning finns på
hemsidan.
Beslut: Kallelse och dagordning godkändes.
Kallelse och dagordning, bilaga I.

Årsmötet i Helsingborgs Trädgårdsförening ajourneras klockan 19.20 för att annan förening ska hålla
årsmöte.
6.

Rhododendronsektionens årsmötesförhandlingar
Särskilt protokoll har upprättats.

Årsmötet i Helsingborgs Trädgårdsförening återupptas klockan 20.05.

7.

Verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelsen fanns framlagd i lokalen och på hemsidan. Lotta Friberg föredrog
verksamhetsberättelsen.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelse bilaga II.

8.

Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning
Räkenskaperna fanns framlagda i lokalen. Kassör Inger Wittfjord föredrog räkenskaperna.
Ekonomin är stabil. Resultat- och balansräkning, bilaga III.
Beslut: att godkänna Resultat- och balansräkning.

9.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Brita Norberg. Revisionsberättelsen tillstyrktes
och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen förvaras hos kassören.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

11.

Budget 2018
Förslag till budget fanns framlagd i lokalen. Kassör Inger Wittfjord föredrog
budgetförslaget. Budget för 2018, bilaga IV.
Beslut: att godkänna förslag till budget 2018.

12.

Fastställande av årsavgift för 2019
Beslut: att årsavgift för 2019 ska vara oförändrad om 150 kronor.

13.

Av enskild medlem väckt förslag
Inget förslag som rör föreningens verksamhet har inkommit.

14.

Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Det i samband med kallelsen utskickade förslaget till reviderade stadgar föredrogs.
Förslag bilaga I.
Det på förhand utskickade förslaget kompletteras på årsmötet med följande tillägg i
§ 3. Föreningens verksamhet: att ha nära samarbete med Rhododendronsektionen.
Muntligt yrkande från Gert-Inge Persson: att ärendet ska bordläggas.
Muntligt framfördes att syftet med bordläggning var att utreda vidare. Vad som
skulle utredas vidare framgick ej.
Avseende de föreslagna revideringarna i sak framförde årsmötet inga
invändningar.
Årsmötesordförande ställde yrkandet om bordläggning under följande proposition:
Ska ärendet bordläggas eller ska ärende avgöras idag?
Votering.
Voteringen utföll enligt följande:
29 bordläggning.
15 avgöras idag.
Beslut: att frågan om revidering av stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening ska
bordläggas.

15.

Val av funktionärer i styrelsen
Utifrån beslut i §14 konstaterade styrelsen att medlemsmötet brister i förtroende för
styrelsen och dess överväganden och bedömningar och ställde därför sina platser till
förfogande.

Mötets ordförande förelägger årsmötet att det behöver väljas en interim styrelse som kan
kalla till extra årsmöte och som kan ta ansvar för verksamheten fram till dess att extra
årsmöte kan hållas och ny styrelse väljas. Årsmötet behöver även välja valberedning.
Mötets ordförande ber årsmötet om nomineringar.
Inga nomineringar inkommer.
Mötets ordförande ber deltagarna på mötet att vid respektive bord talas vid för att få fram
kandidater till interim styrelse och valberedning.
Inga nomineringar inkommer.
Efter diskussion lägger årsmötesordförande förslag på att ånyo pröva frågan om
bordläggning respektive återuppta punkten för nytt beslut.
Mötets ordförande ställde yrkandet om bordläggning under följande proposition:
Ska ärendet om revidering av stadgar vara fortsatt bordlagda eller ska punkten återupptas
och ärendet prövas på nytt?
Votering.
Voteringen utföll enligt följande:
7 fortsatt bordläggning.
17 återuppta punkten.
Beslut: att frågan om revidering av stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening
återupptas.
Mötets ordförande lägger tilläggsförslag om att styrelserna för Helsingborgs
Trädgårdsförening respektive Rhododendronsektionen träffas före det extra årsmötet.
Mötets ordförande ställer förslaget till revidering av stadgar med det på mötet framlagda
tillägget under följande proposition: Bifall mot avslag.
Beslut:
att bifalla styrelsens förslag till reviderade stadgar med det mötet framlagda tillägget.
att uppdra åt styrelsen för Helsingborgs Trädgårdsförening att träffa styrelsen för
Rhododendronsektionen före det extra årsmötet som i programmet är satt till den 7 mars.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet välja:
A/ ordförande för en tid av 1 år

Lotta Friberg

(omval)

B/ styrelseledamöter för en tid av 2 år

Inger Brandin
Kerstin Stoltz
Janet Fredrixon
Per Hyllén

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

C/ suppleanter för en tid av 1 år

Lisbeth Hallbäck
Jennifer Bergqvist

(omval)
(omval)

Christin Pfeiffer

D/ revisorer för en tid av 1 år
E/ revisorsuppleanter för en tid av 1 år

(omval)

Bordlades till extra årsmöte den 7 mars.
Jen Lindkvist
(omval)
Bordlades till extra årsmöte den 7 mars.

F/ valberedningen, ledamöter

Bordlades till extra årsmöte den 7 mars.
Bordlades till extra årsmöte den 7 mars.
Tillkommer en ledamot från styrelsen
tillika sammankallande.

G/ valberedningen, suppleant

Gunnel Fajersson

(omval)

16.

Rapport från Stipendiefonden
Inga ansökningar har inkommit. Årsmötet ombads att sprida information om att
stipendiefonden finns.

17.

Övrigt
Inga övriga frågor.

18.

Årsmötet avslutades
Ordförande Lotta Friberg tackade för förtroendet och avslutade årsmötet klockan 22.25.

Hans Ingelstam
mötesordförande

Maria Winberg Nordström
mötessekreterare

Lena Malmberg
justerare

Birthe Helgertz
justerare

Bilaga I

Kallelse och dagordning vid årsmöte med Helsingborgs Trädgårdsförening
Maria församlingssal 14 februari 2018 klockan 19.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för huvudföreningens protokoll respektive
Rhododendronsektionens protokoll.
Val av två personer som jämte mötets ordförande ska justera båda
protokollen och som tillika ska vara rösträknare vid eventuell votering.
Fråga om godkännande av kallelse och dagordning.
Rhododendronsektionens årsmötesförhandlingar.
Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse.
Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Budget 2017.
Fastställande av årsavgift för 2018. Förslag från styrelsen på oförändrad medlemsavgift, 150
kronor.
Ev. förslag väckta av enskild medlem.
Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Val av funktionärer i huvudstyrelsen
a/ Val av ordförande
b/ Val av styrelseledamöter
c/ Val av styrelsesuppleanter
d/ Val av revisorer
e/ Val av revisorsuppleanter
f/ Val av ledamöter i valberedningen
g/ Val av suppleant i valberedningen
Rapporter, bl.a. beträffande stipendiefonden.
Övrigt.
Årsmötets avslutande.

Underlag till punkt 14 på dagordning
Förslag till beslut
Att §§ 3, 7, 12 och 15 i stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening revideras i enlighet med
ovanstående skrivningar

För underlag se bilagt dokument.

Underlag till punkt 15 på dagordning
För följande personer utgår mandattiden i styrelsen:
Ordförande:
Lotta Friberg
Ledamöter:
Inger Brandin Ingelstam
Kerstin Stoltz
Janet Fredrixon
Per Hyllén
Suppleanter:
Lisbeth Hallbäck
Jennifer Bergqvist

Valberedningens förslag till funktionärer för Helsingborgs Trädgårdsförening är följande:
Ordförande:
Lotta Friberg (omval)
Ledamöter:
Inger Brandin Ingelstam (omval)
Kerstin Stoltz (omval)
Janet Fredrixon (omval)
Per Hyllén (omval)
Suppleanter:
Lisbeth Hallbäck (omval)
Jennifer Bergqvist (omval)
Revisorer:
Brita Norberg (omval)
Christin Pfeiffer (omval)
Revisorsuppleanter:
Bengt Ericson (omval)
Jen Lindkvist (omval)
Ordförande för stipendiefonden
Lotta Friberg (omval)
Ledamot i stipendiefonden
Inger Brandin-Ingelstam (omval)

Utredning och förslag avseende juridisk avgränsning mellan Helsingborgs
Trädgårdsförening och Rhododendronsektionen

Bakgrund
Verksamheten i Helsingborgs Trädgårdsförening växer. Aktiviteter utvecklas, utökas och
nya har tillkommit som innebär åtaganden och ansvar i förhållande till tredje part. Det
finns därför behov av tydliggörande avseende juridisk avgränsning mellan Helsingborgs
Trädgårdsförening och Rhododendronsektion.
Inom ramen för Helsingborgs Trädgårdsförening finns en sektion för medlemmar som
är specialintresserade av Rhododendron och andra surjordsväxter. Enligt skriftlig
dokumentation hölls det första sammanträdet i Rhododendronsektionen den 30 januari
1978. Rhododendronsektionen har egen styrelse, egna stadgar, egen medlemsavgift,
eget organisationsnummer och håller eget årsmöte.

Definition av förening
Det finns ingen särskild lagstiftning för ideella föreningar. Men på Skatteverkets
hemsida finns information. Hela informationen från Skatteverkets hemsida finns som
bilaga. För denna fråga relevanta delar av information följer nedan sammanfattningsvis:
Det saknas allmän civilrättslig reglering för ideella föreningar. Inte heller finns det någon
legal definition av begreppet ideell förening. De krav som ställs för att en ideell förening
ska anses ha bildats och blivit en juridisk person grundar sig på praxis.
Ideella föreningar måste ha stadgar och styrelse
För de flesta ideella föreningar är det vanligt med tre grundläggande funktioner nämligen
den beslutande funktionen (föreningsmötet), den verkställande funktionen (styrelsen) och
den kontrollerande funktionen (revisorerna). Stadgarna bör därför innehålla regler för
dessa funktioner.
Ideella föreningars rättskapacitet
Föreningen har som juridisk person rättskapacitet, vilket innebär att den
•
•
•

äger föreningens tillgångar
ansvarar för föreningens skulder och andra förpliktelser
kan vara part inför domstolar och myndigheter.

En förening med omfattande verksamhet kan ha sektioner med egen kassaförvaltning och
sektionsansvariga som har viss beslutanderätt. En sektion är normalt inte en juridisk
person utan sektionens verksamhet är endast en del av föreningens verksamhet.
Definition av Rhododendronsektionens status
Utifrån att Rhododendronsektionen förutom egen styrelse även har egen medlemsavgift,
egna stadgar, eget organisationsnummer och håller eget årsmöte är sektionen att
betrakta som en egen juridisk person och därmed en egen förening.

Förslag
Eftersom Rhododendronsektionens status motsvarar det som beskrivs i den praxis som
Skatteverket anger för att vara en egen juridisk person, en egen förening, och även i
praktiken fungerar så behöver stadgarna för Helsingborgs Trädgårdsförening revideras
så att de överensstämmer med faktiska förhållanden. Det är samtidigt viktigt att
tillvarata medlemmarnas intresse för att fördjupa sig i enskilda arter eller grupper av
växter. Därför är det styrelsen mening att medlemmarna i föreningen utan särskild
avgift ska kunna träffas runt olika specialintressen.
Stadgarna för Helsingborgs Trädgårdsförening behöver revideras i följande delar:
§3 Föreningens verksamhet
Nuvarande lydelse :
att om specialintresse föreligger, stödja eventuell sektionsbildning.

Förslag på ny lydelse :
att om specialintresse föreligger, stödja detta genom att det är möjligt för intresserade
medlemmar att bilda intressegrupper.
§7 styrelse
Nuvarande lydelse:
En av varje eventuell sektionsstyrelse utsedd person skall vara adjungerad med
yttrandefrihet men utan rösträtt.
Förslag
att stycket utgår

§ 12 Kassörens uppgifter
Nuvarande lydelse:
att inkassera föreningens och eventuella sektioners medlemsavgifter
att överföra eventuella sektioners avgifter på deras postgirokonton samt överlämna
förteckningar över betalda medlemsavgifter.
Förslag på ny lydelse :
att inkassera föreningens medlemsavgifter.
§ 15 Årsmöte
Nuvarande dagordning:
5. Sektionernas årsmötesförhandlingar.
Förslag på ny dagordning :
Punkten på årsmötet utgår.

Praktiska effekter
För Rhododendonsektionen innebär det få reella förändringar. Förändringarna innebär
följande:

-

eget medlemsregister
eget konto till vilket medlemsavgiften kan överföras
årsmötet hålls separat från Helsingborgs Trädgårdsförenings årsmöte men kan ligga
i anslutning till detsamma.
smärre revideringar behöver göras när det gäller sektionens stadgar.

Andra praktiska frågor:
- Helsingborgs Trädgårdsförening ser gärna att Rhododendronsektionens aktiviteter
även fortsättningsvis finns med i Helsingborgs Trädgårdsförenings program.
- Kassören i Helsingborgs Trädgårdsförening har erbjudit sig att på samma sätt som
idag ta in medlemsavgift från sektionens medlemmar. Medlemsavgifterna kommer
att föras över till sektionens eget konto.
- Sektionens årsmöte kommer att hållas separat från Helsingborgs
Trädgårdsförenings årsmöte. Men mötet kan hållas i tidsmässig anslutning och i
samma lokal.
För Helsingborgs Trädgårdsförening innebär det endast mindre förändringar.

Förslag till beslut
Helsingborgs Trädgårdsförening beslutar förelägga årsmötet följande förslag
Att §§ 3, 7, 12 och 15 i stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening revideras i enlighet
med ovanstående skrivningar

Bilaga
Information om föreningar från Skatteverkets hemsida
Utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av följande krav:
•
•

Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk
verksamhet eller inte.
Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk
verksamhet.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet.
Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet.
Det saknas allmän civilrättslig reglering för ideella föreningar. Inte heller finns det någon
legaldefinition av begreppet ideell förening. De krav som ställs för att en ideell förening ska
anses ha bildats och blivit en juridisk person grundar sig på praxis.
Bildandet kan ske formlöst

Bildandet kan ske formlöst genom att ett antal personer kommer överens om att bilda en
förening. Antalet personer som krävs för att bilda en förening har inte varit föremål för
prövning i domstol men som vägledning kan lagen om ekonomiska föreningar tjäna. Enligt
denna lag krävs minst tre medlemmar för att bilda en förening (2 kap. 1 § EFL).
Ideella föreningar måste ha stadgar och styrelse
För att en förening ska anses som juridisk person ska den ha antagit stadgar och valt en
styrelse som kan företräda föreningen mot tredje man. Stadgarna ska innehålla
föreningens namn, ändamål och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas (NJA
1987 s. 394).
Stadgarna har framförallt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att
genom ändamålsparagrafen ge föreningen karaktär och motivera dess existens och
verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat
ange föreningens ändamål. En annan viktig punkt är att ange utförliga regler för
medlemskap och uteslutning.
För de flesta ideella föreningar är det vanligt med tre grundläggande funktioner nämligen
den beslutande funktionen (föreningsmötet), den verkställande funktionen (styrelsen) och
den kontrollerande funktionen (revisorerna). Stadgarna bör därför innehålla regler för
dessa funktioner.
I stadgarna för en förening är det lämpligt att även följande anges:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

firma (namn)
säte (ort där styrelsen finns)
ändamål
regler för hur verksamheten ska bedrivas
regler för medlemskap och uteslutning
uppgift om medlemsavgifter eller regler för hur de fastställs
uppgift om verksamhetsår
uppgift om beslutande organ (föreningsstämma och regler för detta)
regler för kallelse till föreningsmöte
regler för rösträtt
uppgift om styrelsens sammansättning (antal ledamöter och suppleanter) och hur
den väljs samt regler för dess arbete
uppgift om hur revisorerna utses
regler för att ändra stadgarna
regler för upplösa föreningen med angivande av hur eventuella kvarvarande
tillgångar ska disponeras.

Riksorganisationer, t.ex. Riksidrottsförbundet, upprättar ofta normalstadgar för de
föreningar som ingår i organisationen.
Ideella föreningars rättskapacitet

Föreningen har som juridisk person rättskapacitet, vilket innebär att den
•
•
•

äger föreningens tillgångar
ansvarar för föreningens skulder och andra förpliktelser
kan vara part inför domstolar och myndigheter.

En förening med omfattande verksamhet kan ha sektioner med egen kassaförvaltning och
sektionsansvariga som har viss beslutanderätt. En sektion är normalt inte en juridisk
person utan sektionens verksamhet är endast en del av föreningens verksamhet.

Bilaga II

Verksamhetsberättelse för Helsingborgs Trädgårdsförening för år 2017
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ordinarie ledamöter
Suppleanter

Lotta Friberg
Inger Brandin Ingelstam
Inger Wittfjord
Per Hyllén
Maria Winberg Nordström
Janet Fredrixon
Ninna Lindblad, Kerstin Stoltz, Ann-Marie Göransson
Lisbeth Hallbäck, Jennifer Bergqvist

Adjungerad
Rhododendronsektionen Ingo Renz
Övriga uppdrag i styrelsen
Styrelsens representanter i stipendiefonden - Lotta Friberg, ordförande, och Inger Brandin
Ingelstam, ledamot.
Medlemsadministration – Medlemsregistret och medlemskort: Inger Wittfjord och Janet
Fredrixon.

Program - Skriva program och lämna till layout och tryck: Lotta Friberg med assistans av
Lisbeth Hallbäck och Janet Fredrixon. Utskick av program: Inger Wittfjord.
Föredragen - Lokalbokning: Lotta Friberg. Inköp av lotter: Janet Fredrixon. Inköp av växter till
lotteriet: Per Hyllén. Inköp av fika: Kerstin Stoltz. Kaffekokning: Lars Fredrixon, Lotta Friberg
och Ann-Marie Göransson. Inköp av muggar, fat, servetter, ljus mm: Janet Fredrixon.
Bemanningsansvarig vid föredrag mm: den eller de som ansvarar för respektive
arrangemang.
Utflyktskommissarie - Kerstin Stoltz och Ann-Marie Göransson.
Öppna trädgårdar – Lotta Friberg.
Kursansvarig - Olika medlemmar i styrelsen har ansvarat för olika kurser.
Lökmarknad - Kerstin Stoltz och Inger Wittfjord.
Den stora trädgårdsfesten på Sofiero – Janet Fredrixon (sammankallande), Jennifer
Bergqvist och Ann-Marie Göransson. Bemanningsansvarig: Janet Fredrixon och Lisbeth
Hallbäck.
Trädgårdsrundorna 2017 - Maria Winberg Nordström (sammankallande) och Inger
Wittfjord. Adjungerad till arbetsgruppen: Eira Fogelberg.
Rosdagar på Fredriksdal – föreningen deltog ej detta år.
Styrelsens representant i valberedningen – Ann-Marie Göransson (fram till 18 oktober)
respektive Maria Winberg Nordström (från den 18 oktober).
Föreningsbibliotek - Lotta Friberg och Kerstin Stoltz.
Kommunikation - Hemsidan: Ninna Lindblad och Inger Wittfjord. Facebook - Ninna Lindblad,
Jennifer Bergqvist, Per Hyllén och Maria Winberg Nordström. Instagram: Jennifer Bergqvist.
Föreningens e-post: Maria Winberg Nordström. PR och pressansvarig: Ninna Lindblad.
Föreningsutbyte - Kerstin Stoltz och Ann-Marie Göransson.
Nätverket odla i Helsingborg – Kerstin Stoltz och Per Hyllén.
Revisorer
Brita Norberg och Christin Pfeiffer.
Suppleanter: Bengt Ericson och Jen Lindkvist.
Valberedning
Ledamöter: Karin Andersson, Gunvor Persson och sammankallande Ann-Marie Göransson
(fram till 18 oktober) respektive Maria Winberg Nordström (från den 18 oktober). Suppleant:
Gunnel Fajersson.
Hedersledamöter
Ole Andersson, Carl-Erik Olsson, Krister Cedergren, Lars-Åke Gustafsson och Annika
Anderberg Boman.
Organisationstillhörighet
Föreningen är fristående.
Sammanträden under året
Årsmöte hölls den 8 februari 2017 i Maria församlingssal. Styrelsen har haft elva
sammanträden under kalenderåret, varav tio möten där styrelsen har träffats och ett möte
per capsulam.

Medlemmar, årsavgifter och medlemsförmåner
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till totalt 547, varav fem är hedersmedlemmar.
Årsavgift har utgått med 150 kronor.
Följande företag har under året givit medlemar i Helsingborgs Trädgårdsförening tio
procents rabatt vid inköp från sortimentet alternativt utvalda produkter eller
produktgrupper:
Beijer Bygg på Berga, Cedergrens & Co, Råå, Enkla Blommor, Flora Linnéa, Fredriksdal,
www.frokungen.se, Hedenstorps, Knapp trädgårdsdesign, Nils Larssons maskinservice,
Mellanmossens Perenner, MB-Plantshop i Landskrona, Mias trädgårdsbutik, Plantskolan i
Ängelholm AB, Rolfs ateljé i Rögle, Rycketofta handelsträdgård, Sofiero Blomster &
Trädgårdshandel, Terass och Täppa, Välaplantor AB, Väla Trädgårdar, Ödåkra Uteplantor,
Akademibokhandeln Killbergs
Föreningens bokföring och dokumentation
Merparten av föreningens bokföring och dokumentation om föreningens historia finns på
Helsingborgs stads stadsarkiv.
Stipendiefonden
Helsingborgs Trädgårdsförening, och GRO har gemensamt en stipendiefond, vilken delar ut
stipendium till personer, som är speciellt intresserade av trädgårdsskötsel och
trädgårdsodling som en hjälp att finansiera såväl praktiska som teoretiska studier. År 2017
utdelades inget stipendium. Fonden förordar trädgårdsskötsel och trädgårdsodling och ingen
sådan ansökan inkom.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. Kassören har upprättat resultat- och balansräkning som
redovisas i separat handling.
Hemsida, e-adress och sociala medier
Föreningens hemsida: www.hbgtradgard.se uppdateras regelbundet med föreningens
program, resor och kurser. Vid ändringar i programmet annonseras de på första sidan.
Information om föreningens aktiviteter och andra evenemang skickas till medlemmar och
intresserade som lämnat sin e-postadress. Föreningens e-adress är hbgtradgard@gmail.com
På föreningens facebooksida läggs foton från trädgårdar och besök upp. Föreningen har
även ett konto på Instagram.
Aktiviteter:
Onsdag 8 februari. Årsmöte i föreningen och föredrag: Små träd och buskar
Årsmötet hölls med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingarna
berättade Kenneth Lorentzon om mindre träd och buskar som passar bra i dagens
trädgårdar.
På årsmötet deltog 71 medlemmar.
Lördag 11 mars. Studiebesök: Rycketofta Handelsträdgård
På tema Tulpaner och andra vårlökar bjöds föreningens medlemmar in att besöka växthusen
hos Rycketofta Handelsträdgård. Cirka 75 medlemmar deltog.

Onsdag 15 mars. Föredrag: Grön känsla med ormbunkar
Margaretha Thorsell berättade om växter, särskilt ormbunkar, som fungerar bra i en ganska
skuggig trädgård. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Trädgårdsrundorna där
deltagaran i rundorna bjöds på mingel och mat före föredraget. Till föredraget kom 58
betalande medlemmar + 35 funktionärer från trädgårdsrundorna.
Onsdag 29 mars. Evenemang: Trädgårdssnack på Nellys
På restaurang Nellys, hotell Radisson Blu, var det ”Trädgårdssnack” där medlemmar träffades för
trevlig samvaro och samtal om trädgård i mysig miljö. Till trädgårdssnack kom 17 medlemmar.

Lördag 1 april. Studiebesök på Gluggstorps Handelsträdgård
Gluggstorps handelsträdgård tog emot medlemmarna och visade det breda sortimentet av
pelargoner och även kryddor. Deltagarna bjöds på hembakad pelargonkaka. På
studiebesöket deltog 49 medlemmar.
Onsdag 19 april. Lökmarknad och föredrag: Mera liv i täppan.
Cecilia Öxell, från SLU berättade om vad biologisk mångfald innebär, vilken mångfald som
finns i Helsingborgs trädgårdar och vad man kan göra för att öka den biologiska mångfalden i
sin egen trädgård. Till föredraget kom 57 medlemmar.
Lördag 13 maj. Evenemang: Bakluckeloppis
Den årligen återkommande och uppskattade växtmarknaden gav medlemmar möjlighet att
sälja av sitt överskott och att handla växtmaterial.
Söndag 21 maj. Uppstartsmöte för deltagarna i Trädgårdsrundorna
På mysiga Linneaträdgården hölls uppstartsmöte med deltagarna i Trädgårdsrundorna med
information och utdelning av material. Drygt 60 personer deltog.
Torsdag 25 maj. Öppen trädgård
Kerstin och Lars-Åke Stoltz samt Ulla Pitereek, båda i Helsingborg öppnade sina
försommarträdgårdar för föreningens medlemmar att inspireras av.
Lördag 27 maj. Öppen trädgård
I Axelvold öppnade Tommy och Christel Sjöstrand samt Kenneth Lorentzon sina trädgårdar
med många tidig blommande växter för medlemmarna. I Kågeröd bjöd Rolf och Ulla Nilsson
in till sin trädgård.
Lördag 3 juni till måndag 5 juni. Resa: Försommarresa till danska trädgårdsoaser
Under tre dagar besöktes några av Själlands vackraste trädgårdar. På återresan besöktes en
av Danmarks största plantemarknader och Egeskov Slott. I resan deltog 39 medlemmar.
Lördag 10 och söndag 11 juni. Trädgårdsrundorna: Stora rundan
För andra året arrangerades de populära Trädgårdsrundorna av Helsingborgs
Trädgårdsförening Privata trädgårdar, koloniträdgårdar, plantskolor och parker runt om i
nordvästra Skåne besök av tillresta trädgårdsintresserade. De deltagande trädgårdarna
beräknas ha fått 13 848 besök. Arrangemanget har skett med hjälp av Helsingborgs stad och

Familjen Helsingborg som har bidragit med både pengar, möteslokal, kunskap och
inspiration.
Söndag 25 juni. Styrelsens egen aktivitet
Dagsutflykt till Köpenhamn och Haveselskabets Cph Garden för styrelsen.
Lördag 1 juli. Resa: Sommarvandring bland trädgårdar i Lunds stadskärna
I Lund besöktes professorns trädgård med färg och häftiga kontraster samt kända Maryhill
med buxbomsparterrer och mycket annat. Efter lunch avslutades utflykten med vandring i
Botaniska trädgårdens och perennrabatter. Till Lund följde 26 medlemmar med.
Torsdagen 27 juli. Kurs: Är du nyfiken på bokashimetoden?

Kajsa Sjaunja, som driver företaget Mikrojord, berättade om bokashi, ett japanskt ord som
betyder fermenterat organiskt material, och effektiva mikroorganismer. Kursen i
bokashikompostering hade 12 deltagare.
Lördag 5 augusti. Resa: Sensommartur till Österlen
Dagsutflykten gick via Trelleborg och Hillmans tropiska trädgård vidare mot Ystad och Annica Alvéns
stora terrasserade trädgård. Efter lunch och inköp i Åbergs trädgård och plantskola besöktes även
familjen Svenssons fuchsiaträdgård, Engelska trädgården vid Svabesholms kungsgård och Ulriksdals
plantskola i Kivik. På resan deltog 54 medlemmar.
Lördag 19 och söndag 20 augusti. Trädgårdsrundorna: Sensommarrundan

Årets trädgårdsrundor var utökade med en runda, Sensommarrundan, där besökarna fick
njuta av vackra sensommarträdgårdar. De deltagande sensommarträdgårdarna beräknas ha
fått 9 551 besök.
Fredag 25 till söndag 27 augusti. Evenemang: Den stora Trädgårdsfesten på Sofiero

Återbruk var tema för Trädgårdsföreningens monter detta år. Besökarna fick hälsa på
hönsen, ta del av föreningens olika aktiviteter på skärmen med foton och prova lyckan i
lotteriet. Barnen kunde så en kruka och ta med sig hem. Den populära Rådgivningen var
detta år i växthuset invid lustträdgården. Tack till rådgivarna och sponsorerna.
Rådgivarna i bokstavsordning: Bernsson Mia, Ehrsköld Sandra, Fogelmark Pernilla, Olsson
Åsa, Tidstrand Cecilia, Östergren Marie.
Onsdag 6 september. Föredrag: Ljus och Vatten

Föredraget bestod av två delar. Den ena delen handlade om hur man kan belysa sin trädgård
och få ut mer under årets mörka del. Den andra delen handlade om olika metoder för
bevattning. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Trädgårdsrundorna där
deltagaran i rundorna bjöds på mingel och mat före föredraget. Till föredraget kom 25
betalande medlemmar. Därutöver deltog funktionärer från trädgårdsrundorna.
Lördag 16 september. Studiebesök: Hedenstorps plantskola

Hedentorps Plantskola tog emot och berättade om träd och buskar med stort
prydnadsvärde. På studiebesöket deltog 15 medlemmar.
Onsdag 4 oktober. Lökmarknad och föredrag: Hur du får dina växter att trivas i din trädgård

Ingvar Mann, trädgårdslärare från Hvilans folkhögskola, berättade om hur olika faktorer
påverkar växterna och vad man kan göra för att få växterna att trivas ännu bättre. Förenings
lökmarknad i pausen. Till lökmarknad och föredrag kom 49 betalande besökare.

Lördag 7 oktober. Trädgårdsrundorna: Månskensrundan
Trädgårdar och handelsträdgårdar med vacker ljussättning öppnade och besökarna kunde
uppleva kvällen i trädgårdar upplysta av allt från levande ljus till elektrisk ljussättning.
Månskensrundan var en del i Trädgårdsrundorna. De deltagande trädgårdarna beräknas ha
fått 1 573 besök.
Onsdag 11 november. Evenemang: Trädgårdssnack

Trädgårdssnackmed utbyte tankar om trädgård och allt annat som hör därtill på Nelly´s,
hotell Radisson Blu. Till Trädgårdssnack på Nellys kom 6 personer.
Onsdag 8 november. Föredrag: Höns i trädgården.
På detta föredrag med många bilder och små filmklipp gavs exempel på utformning av hönshus och
hönsgård samt kunskap om höns och deras beteenden och behov. Fördragshållare var Jeanette
Thelander som läst etologi vid Linköpings universitet och biologi vid Uppsala universitet. Till
föredraget kom 21 medlemmar.
Onsdag 29 november. Julmarknad och föredrag: Från grep till gaffel

Anette Nilsson berättade om hur hon skapar och odlar sin köksträdgård, från jordförbättring
till skörd. Till föredraget kom 60 betalande.
Våra föreläsningar har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet.
Slutord
Styrelsen tackar alla som medverkat vid de olika aktiviteterna. Tack till Fredriksdal och
Sofiero.
Helsingborg i januari 2018

Lotta Friberg

Inger Brandin Ingelstam

Per Hyllén

Janet Fredrixon

Ninna Lindblad

Ann-Marie Göransson

Kerstin Stoltz

Maria Winberg Nordström

Inger Wittfjord

Jennifer Bergqvist

Lisbeth Hallbäck

Bilaga III

Resultaträkning för perioden 1/1 – 31/12 2017
INTÄKTER

2017

2016

2015

86 310,00

73 990,00

61 260,00

5 910,00

6 000,00

5 560,00

Möten, utflykter, kurser

49 495,25

57 464,46

65 051,30

Sofiero, Fredriksdal

15 084,00

14 678,00

15 035,00

Resor, utflykter

49 275,00

134 532,00

53 080,00

Trädgårdsbladet, annonser

13 050,00

1 000,00

0,00

Trädgårdsrundorna

63 500,00

41 550,00

0,00

8 420,00

11 840,00

0,00

0,00

51 896,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter Rh-sektionen

Annonsering, Trädgårdsrundorna
Jubileum
Kommunala bidrag
Ränta
SUMMA INTÄKTER

118,31

9 407,15

321 162,56

422 950,46

209 393,45

5 910,00

5 250,00

6 250,00

50 237,00

60 112,89

70 420,08

9 754,00

17 625,47

18 503,00

Resor

21 009,00

79 641,83

17 489,00

Trädgårdsbladet, tryckn/layout

20 150,00

4 750,00

0,00

Administration, trycksaker

38 561,00

52 241,00

45 326,25

Porto

16 266,00

10 088,00

8 318,50

Bibliotek, tidskrifter

2 376,46

2 131,99

1 748,96

Förbrukningsinventarier

1 220,00

3 410,00

0,00

59 681,50

76 766,60

2 124,00

0,00

70 138,75

1 112,00

Bankkostnad

2 439,00

2 272,00

1 200,00

Kundförluster

17 230,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

244 833,96

384 431,53

172 491,79

KOSTNADER
Medlemsavgifter
Rhododendronsektionen
Möten, utflykter, kurser
Sofiero, Fredriksdal

Trädgårdsrundorna
Jubileum

Räntor
SUMMA KOSTNADER

ÅRETS RESULTAT

76 328,60

38 518,93

36 901,66

Helsingborg 2018-02-09
Inger Wittfjord
Kassör

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1/1 – 31/12 2017

Balansräkning per 31 december
2017
TILLGÅNGAR

2017

Kassa

12 838,45

3 051,65

3 585,30

Plusgiro

78 923,48

31 382,39

1 245,81

257 972,84

171 011,28

163 673,03

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

279,00

10 579,75

2 125,00

1 500,00

0,00

0,00

401 513,77

287 025,07

241 629,14

Förutbetalda intäkter

8 220,00

2 310,00

10 903,00

Upplupna kostnader

1 750,00

15 470,00

269 245,07

230 726,14

193 824,46

Bank
SEB Obligationsfond Flex – Lux 1)
SEB Obligationsfond – Lux 2)
Förutbet kostnader
Fodringar
SUMMA TILLGÅNGAR

2016

2015

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Förändring i fond för verkligt värde

45 971,25

Årets vinst/förlust

76 327,45

38 518,93

36 901,68

401 513,77

287 025,07

241 629,14

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL
Noter:
1)

Noterat värde per 31 december

70 173,53

70 478,72

70 375,95

2)

Noterat värde per 31 december

0,00

66 971,25

65 282,82

Helsingborg 2018-02-09
Inger Wittfjord
Kassör

Bilaga IV

Helsingborgs Trädgårdsförening
Budgetförslag för räkenskapsåret 1/1 - 31/12 2018
INTÄKTER
Medlavg 500 x 150 kr
Möten, utflykter, kurser
Sofiero, Fredriksdal
Resor
Trädgårdsbladet, annonser
Trädgårdsrundorna, deltagaravg
Annonsering karta
Kommunala bidrag
Totala intäkter

2018
87 000
48 000
15 000
81 000
15 000
65 000
8 500
25 000

98 500

246 000

Totala intäkter inkl Trädgårdsrundorna

344 500

KOSTNADER
Möten, utflykter, kurser
Sofiero, Fredriksdal
Resor
Trädgårdsbladet, lay-out
Administration
Trycksaker
Porto
Bibliotek
Bankkostnader
Skattefri milersättning
Trädgårdsrundorna

45 000
22 000
38 000
21 000
16 500
9 000
21 000
2 400
2 500
7 000
77 500

Totala kostnader

184 400

Totala kostnader inkl Trädgårdsrundorna
RESULTAT

Resultat inkl Trädgårdsrundorna

261 900
61 600
82 600

