
 
 

HELSINGBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Maria församlingssal 11 februari 2015 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 årsmötets protokoll för 
huvudföreningen och Ylva Bergsten valdes till sekreterare för Rhododendronsektionen. 
 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Beslut: Gunilla Björklund och Yvonne Nilsson valdes att jämte ordföranden justera båda 
protokollen och tillika att vara rösträknare. 
 

5.            Godkännande av kallelse och dagordning 
Beslut: Kallelsen och dagordning har varit utsänd inom stadgeenlig tid. Kallelse och 
dagordning finns på hemsidan. Kallelsen och dagordning godkändes. Kallelse och 
dagordning, bilaga I. 

 
6.            Rhododendronsektionens årsmötesförhandlingar 
                 Särskilt protokoll har upprättats. 
                  
7.              Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2014 

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.  
Beslut: Resultat- och balansräkning godkändes av årsmötet. Resultat- och balansräkning, 
bilaga III. 

 
9. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Tommy Hansson. Revisionsberättelsen 
tillstyrktes och lades till handlingarna. Revisionsberättelse, bilaga IV. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 
11. Budget 2015 

Förslag till budget fanns framlagd i lokalen. Kassör Inger Wittfjord föredrog 
budgetförslaget. 
Beslut: Budgetförslaget godkändes. Budget för 2014, bilaga V. 

 
12. Fastställande av årsavgiften för 2016 



Beslut: årsavgift för 2016 ska vara oförändrad om 150 kronor.   
 
13. Av enskild medlem väckt förslag  

Inga förlag har inkommit. 
 

14. Val av funktionärer till huvudstyrelsen 
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              Ninna Lindblad                     omval 
                                                                           Camilla Sandén                     omval 
                                                                           Inger Wittfjord                      omval 
                                                                           Maria Winberg Nordström     omval 
                                                                                             
C/ suppleanter för en tid av 1 år                        Benkt Abelin                        omval 
                                                                           Ann Richardsson                  omval 
                                                                                                                                           
D/ revisorer för en tid av 1 år                           Brita Norberg                       nyval 
                                                                          TommyHansson                   omval                 
                                                                                         
E/ revisorsuppleanter för en tid av 1 år              Siv Henfalk                          omval 
                                                                             Bengt Ericson                      nyval 
 
F/ valberedningen, ledamöter                            Karin Andersson                   nyval 
                                                                            GunvorPersson                    nyval                 

                         
                       Tillkommer en ledamot från styrelsen tillika sammankallande. 

 
G/ valberedningen, suppleant                             Lennart Carlberg                  omval 
 
H/ Ordförande för stipendiefonden                    Lotta Friberg                        omval 
 
I/ Ledamot i stipendiefonden                             Inger Brandin-Ingestam         omval              

                        
 
15. Rapport från Stipendiefonden 

Lotta Friberg rapporterade från stipendiefonden. Stipendiat 2014 är Josefin Steen 
studerande vid Hortonomutbildning vid Alnarp. 
 

16. Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 

17. Årsmötet avslutades 
Ordföranden Hans Ingelstam tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.  

         
 
Hans Ingelstam                                           Maria Winberg Nordström      
mötesordförande                                         mötessekreterare 
 
 
 
 
Gunilla Björklund                                        Yvonne Nilsson  
justerare                                                     justerare 



Bilaga I 

 
Kallelse och dagordning vid årsmöte med Helsingborgs Trädgårdsförening 

Maria församlingssal 11 februari 2015 klockan 19.00 
 
 

1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande för årsmötet. 
3. Val av sekreterare för huvudföreningens protokoll respektive 

Rhododendronsektionens protokoll. 
4. Val av två personer som jämte mötets ordförande skall justera båda 

protokollen och som tillika skall vara rösträknare vid eventuell votering. 
5. Fråga om godkännande av kallelse och dagordning.  
6. Rhododendronsektionens årsmötesförhandlingar. 
7. Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse. 
8. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning. 
9. Revisionsberättelse. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Budget 2015. 
12. Fastställande av årsavgift för 2016. Förslag från styrelsen på oförändrad 

medlemsavgift, 150 kronor. 
13. Ev. förslag väckta av enskild medlem. 
14. 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 

15. Rapporter, bl.a. beträffande stipendiefonden. 
16. Övrigt. 
17. Årsmötets avslutande. 

 
Styrelseledamöter i tur att avgå:  Suppleanter i tur att avgå: 
Lotta Friberg   Ann Richardsson  
Ninna Lindblad   Benkt Abelin 

      Camilla Sandén     
      Maria Winberg Nordström  
      Inger Wittfjord 



Bilaga II 
 
Verksamhetsberättelse för Helsingborgs Trädgårdsförening för år 2014 
 
Styrelse   
Ordförande Lotta Friberg  
Vice ordförande  Inger Brandin Ingelstam 
Kassör   Inger Wittfjord 
Vice kassör   Benkt Abelin, suppleant 
Sekreterare  Maria Winberg Nordström 
Vice sekreterare Janet Fredrixon 
Ordinarie ledamot Gunnel Fajersson 

Camilla Sandén   
Kerstin Stoltz 

  Ninna Lindblad 
Suppleant  Ann Richardsson 

 
Representant från 
Rhododendronsektionen Ingo Renz 
 
Övriga uppdrag i styrelsen 
Medlemsregistret – Inger Wittfjord och Janet Fredrixon 
PR och pressansvarig – Ann Richardsson 
Föreningsbibliotek – Lotta Friberg och Kerstin Stoltz 
Utflyktskommissarie – Kerstin Stoltz och Janet Fredrixon 
Programansvarig – Camilla Sandén och Ann Richardsson  
Utskick av program – Inger Wittfjord tillsammans med Siv Henfalk 
Ansvarig för hemsida och Facebook – Ninna Lindblad och Camilla Sandén 
Bemanningsansvarig vid föredrag mm – den eller de som ansvarar för respektive arrangemang 
Lotteri och inköp av växter – Gunnel Fajersson  
Öppna trädgårdar – Camilla Sandén 
Föreningens e-post - Maria Winberg Nordström 
Kursansvarig – olika medlemmar i styrelsen har ansvarat för olika kurser 
Styrelsens representanter i stipendiefonden – Lotta Friberg, ordförande, och Inger Brandin Ingelstam, 
ledamot 
Styrelsens representant i valberedningen tillika sammankallande – Kerstin Stoltz 
Utskick av medlemskort – Inger Wittfjord och Janet Fredrixon 
Föreningsutbyte – Kerstin Stoltz 
Arbetsgrupp för trädgårdsfesten på Sofiero – Benkt Abelin, Ann Richardsson, Camilla Sandén, Inger 
Wittfjord och Maria Winberg Nordström.  
Arbetsgrupp för lökmarknaden – Gunnel Fajersson, Kerstin Stoltz och Inger Wittfjord 
Arbetsgrupp för växtmarknaden i maj – Benkt Abelin 
Arbetsgrupp för föreningens 100-årsjubileum – Lotta Friberg, Camilla Sandén, Kerstin Stoltz och 
Inger Wittfjord 
 
Revisorer 
Eva-Lena Wikström och Tommy Hansson  
Suppleanter, Ylva Carlsson och Siv Henfalk. 
 
Valberedning 
Kerstin Stoltz (sammankallande), Ingvar Löfdahl och Ewa Sonesson. Suppleant Lennart Carlberg. 

 

  Hedersledamöter 
Ole Andersson, Carl-Erik Olsson, Krister Cedergren och Lars-Åke Gustafsson.  



Organisationstillhörighet 
Fr. o m 2004 är föreningen fristående. 

 
Sammanträden 
Årsmöte hölls den 12 februari 2014 i Maria församlingssal. Styrelsen har sammanträtt elva gånger 
under kalenderåret.  

Medlemmar och årsavgifter 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till totalt 439, varav fyra är hedersmedlemmar. Årsavgift 
har utgått med 120 kr och för medlemskap i Rhododendronsektionen med en tilläggsavgift på 20 kr. 
 
Föreningsbibliotek 
Lotta Friberg och Kerstin Stoltz har haft hand om utlåningen från föreningens bibliotek, som 
innehåller böcker och tidskrifter om trädgård. 
 
Föreningens bokföring och dokumentation 
Delar av föreningens bokföring och dokumentation om föreningens historia har under året in till 
Helsingborgs stads stadsarkiv. 
 
Stipendiefonden 
Helsingborgs Trädgårdsförening, och GRO har gemensamt en stipendiefond, vilken årligen delar ut 
stipendium till personer, som är speciellt intresserade av trädgårdsskötsel och trädgårdsodling som en 
hjälp att finansiera såväl praktiska som teoretiska studier. Två ansökningar inkom för 2014. 
Mottagare av årets utdelning från fonden är studerande vid Hortonomutbildning vid Alnarp, Josefin 
Steen. Hon erhåller 12 368 kronor för uppehälle under praktikperiod i Helsingborg. Praktiken gjorts på 
Sofiero och Fredriksdal.  
 
Ordförande för stipendiefonden har varit Lotta Friberg och ledamot har varit Inger Brandin Ingelstam. 
 
Inför föreningens 100-års jubileum  
Den 17 november 2016 fyller Helsingborgs Trädgårdsförening 100 år. I syfte att dokumentera 
föreningens historia har styrelsen anlitat författaren och historikern Jan Berggren för att ta fram en 
minnesskrift. Minnesskriften avses utkomma under första halvan av år 2016. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. Kassören har upprättat resultat- och balansräkning som redovisas i 
separat handling. 

Föreningens hemsida: www.hbgtradgard.se och e-adress info@hbgtradgard.se 
Hemsidan 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. Antalet besökare på 
hemsidan har ökat kraftigt från i 23 besök per dag i genomsnitt under 2013 till 63 besök per dag under 
2014.  
 
Helsingborgs Trädgårdsförening på Facebook 
Under året har tillkommit en facebooksida för föreningen. Här läggs foton från trädgårdar och besök 
upp.  
 
Aktiviteter: 
 
Tisdag 21 januari. Föredrag: Mästarens rabatt 
Trädgårdsmästare Stefan Mattson och skapare av 2014 års Mästarrabatt - Enade vi stå – blommor blad 
och enar – berättade och visade bilder hur anonyma platser i ett bostadsområde med växter kan 
omvandlas till prunkande oaser till glädje för boende och besökare. Till föredraget kom 80 betalande. 



Onsdag 29 januari. Besök hos tulpanodlare KG Hansson 
I väntan på våren gjordes ett studiebesök på en av Sveriges största tulpanodlingar: KG Hansson 
Handelsträdgård i Billeberga. Föreningens medlemmar fick följa med ut i växthusen och se hur 
odlingen går till. På studiebesöket deltog 30 medlemmar. 
 
Onsdag 12 februari. Årsmöte i föreningen och föredrag: Om Klematis 
Årsmötet hölls med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingarna berättade 
Krister Cedergren, Cedergrens Plantskola i Råå, om årets klematisnyheter. Till årsmötet kom 75 
medlemmar. 
 
Onsdag 5 mars. Föredrag: I lunden den sköna 
Författaren och trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström höll föredrag om vackra växter för lunden 
eller andra lägen med skugga. Bilder visades på rara sippor, ljuva nunneörter och oemotståndliga 
julrosor. Till föredraget kom 136 betalande. 
 
Lördag 5 april. Besök på Kabbarps trädgård i Åkarp 
Besök i Kabbarps Trädgård i Åkarp som producerar speciella krukväxter, bland annat ett stort 
sortiment av gammeldags pelargoner begonior. Vid besöket gavs möjlighet att köpa fina sticklingar av 
växter för både fönsterbräda och utekrukor. 
På besöket deltog cirka 25 medlemmar.  
 
Fredag och lördag 11-12 april.  Trädgårdsdagar på Hornbach  
Under trädgårdsdagaran på Hornbach var Helsingborgs Trädgårdsförening representerade och erbjöd 
både information om föreningen, trädgårdsrådgivning och hjälp med trädgårdsdesign. Hornbach var 
nöjda med Trädgårdsföreningens medverkan. Antalet besökare under dagarna varierade.  
 
Tisdag 15 april. Lagerutförsäljning hos ELDgarden. 
För föreningens medlemmar höll företaget ELDgarden lagerutförsäljning av produkter som kommit i 
retur.  
 
Onsdag 23 april. Föredrag: Från tom gräsmatta till en trädgård med extra allt 
Christina och Leif Fryle från Varberg visade bilder och berättade hur de under de senaste 10 åren  
byggt upp sin 1 400 kvm stora sluttningsträdgård från i stort sett bara gräsmattor till en innehållsrik 
anläggning med torv- och gruspartier, slingrande gångar, stora perennrabatter, växthus, damm och 
bäck. Till föredraget kom 70 betalande. 
 
Onsdag 7 maj. Besök på Cedergrens Plantskola på Råå 
Cedergrens plantskola öppnades exklusivt för föreningens medlemmar. Innehavarna bjöd på 
spännande rundvandring och möjlighet att bekanta sig med vårens alla spännande nyheter av perenner, 
sommarblommor, klematis och rosor. På besöket deltog 80 medlemmar.  
 
Söndag 11 maj. Växtmarknad.  
Föreningens växtmarknad hölls på Tuppens odlingslottsområde på Planteringen. Föreningens 
medlemmar kom för att köpa och sälja växter.  
 
Söndag 18 maj. Öppen trädgård i Helsingborg  
Föreningens medlemmar hade möjlighet att besöka Maria Winberg Nordströms trädgård i 
Helsingborg.  
Lördag 28 maj – tisdag 3 juni. Trädgårdsresa till Bretagne och Jersey 
Trädgårdsresan till Bretagne och Jersey bjöd på rik variation från dramatiska landskap till pittoreska 
små trädgårdar. Resan innehöll även gastronomiska och kulturhistoriska upplevelser. På resan deltog 
52 medlemmar. 
 
Lördag 14 juni. Kurs i Pilflätning 
Kursen i pilflätning blev inställd på grund av få deltagare anmälda. 



 
Söndag 6 juli. Öppen trädgård i Höganäs. 
Sonia och Lars-Ove Kjellsson öppnade sin rosträdgård för föreningens medlemmar. 
 
Tisdag 8 juli. Öppen trädgård i Helsingborg  
Föreningens medlemmar hade möjlighet att besöka Lars och Christina Voss-Wikströms trädgård på 
Husensjö i Helsingborg.  
 
Söndag 3 augusti. Öppen trädgård i Helsingborg 
Inger och Roland Wittfjord öppnade sin trädgård i Ramlösa för föreningens medlemmar. 
 
Lördag 9 augusti. Sensommartur till Halland.  
På resan till Halland bjöds på fina trädgårdspärlor, inspiration och besök på plantskola. På resan deltog 
42 medlemmar. 
 
Onsdag 20 augusti. Besök på Vikentomater. 
På Vikentomater fick medlemmarna veta det mesta om tomater och även besöka växthusen där det 
odlas en mångfald av olika tomater. På besöket deltog 30 medlemmar.  
 
Fredag 29 – söndag 31 augusti. Den stora trädgårdsfesten på Sofiero. 
Helsingborgs Trädgårdsförening deltog traditionsenligt i den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero. Även 
årets medverkan präglades av hög ambitionsnivå med stor och innehållsrik monter. 
Huvudinstallationen var en buffé med vackra bakverk av blommor, blad och annat från naturens 
skafferi. Traditionsenligt fanns även fotoutställning och lotteri. För barn fanns Savannlådan där barn 
kunde skapa sitt eget savannlandskap. Förutom den populära trädgårdsrådgivningen fanns i år även en 
Våga fråga-disk för korta frågor och korta svar. I pallkrageloungen kunde besökarna vila och smälta 
intryck från festen. Under Trädgårdsfesten fick föreningen även nya medlemmar 
 
Lördagarna 6, 13 och 27 september. Nybörjarträffar. 
Nybörjarträffar med besök i olika medlemmars trädgårdar, fika och trädgårdsprat. Träffarna har haft 
runt 15 deltagare per träff. 
 
Onsdag 11 september. Föredrag: Om lökplantering. 
Landskapsarkitekt Mona Wembling höll föredrag på temat lök med tips på hur lökar planeteras och 
inspiration till hur lökar och perenner kan kombineras för ett vackert resultat. Den lökmarknad som 
skulle ha hållits flyttades fram till nästkommande föredrag därför att alla lökar inte hade levererats. 
Till föredraget kom 42 betalande. 
 
Onsdag 17 september. Kurs: vegetarisk matlagning 
Den populära kursen i vegetarisk matlagning under kunnig ledning av Ingrid Bondesson hölls även i 
år. Med högkvalitativa råvaror från Fredriksdals trädgårdar skapades läckra rätter. På kursen deltog 16 
medlemmar. 
 
Lördag 20 september. Öppen trädgård i Farhult. 
Marianne Acketoft lät medlemmarna besöka och inspireras av sin höstträdgård 
 
Onsdag 1 oktober. Föredrag: Odla i pallkrage. 
Författaren och trädgårdsskribenten Eva Robild höll föredrag utifrån sin senaste bok, Odla i pallkrage, 
med tips och inspiration till nya användningsområden för pallkragar i sin trädgård. Efter föredraget var 
det lökmarknad. Till föredrag och lökmarknad kom 71 betalande besökare. 
 
Söndag 5 oktober. Kurs: gör dina egna hudvårdsprodukter. 
Kursen i att göra egna hudvårdsprodukter blev inställd på grund av få deltagare anmälda. 
 
 



Torsdag 30 oktober. Lagerutförsäljning hos ELDgarden. 
För föreningens medlemmar höll företaget ELDgarden lagerutförsäljning av produkter som kommit i 
retur.  
 
Onsdag 12 november. Föredrag: Om att vara stadsträdgårdsmästare. 
Landskapsarkitekten och stadsträdgårdsmästare i Helsingborg, Martin Hadmyr berättade om sitt arbete 
som stadsträdgårdsmästare och om viktiga trädgårdar och parker i sitt liv. Till föredraget kom 71 
betalande besökare. 
 
Onsdag 3 december. Julmarknad och föredrag: Trädgård i kruka.   
Kvällen innehöll föreningens traditionella julmarknad och därutöver föredrag av  
Frilandsfotograf Annika Christensen som höll föredrag utifrån sin senaste bok, trädgård i kruka.  
Till föredraget kom 85 betalande besökare. 
 
Våra föreläsningar har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Medlemsförmåner 
Under året har medlemmarna i Helsingborgs Trädgårdsförening erhållit 10 % rabatt vid inköp av 
perenner, buskar och träd hos nedanstående företag: 

 Cedergrens & Co, Råå 
 Flora Linnéa, Fredriksdal 
 Hedentorps Plantskola, Ängelholm 
 Mellanmossens Perenner, Påarp 
 MB-Plantshop, Landskrona (vid Gläntan) 
 Plantskolan i Ängelholm AB 
 Sofiero Blomster & Trädgårdshandel 
 Terass och Täppa, Rydebäck 
 Välaplantor AB, Väla 
 Ödåkra Uteplantor 
 Akademibokhandeln Killbergs på trädgårdslitteratur. 

 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla som medverkat vid de olika aktiviteterna. Tack till Fredriksdal och Sofiero. 
 
Helsingborg i januari 2015 
 
 
Lotta Friberg  Inger Brandin Ingelstam   Gunnel Fajersson 
 
 
Janet Fredrixon                 Ninna Lindblad        Camilla Sandén
  
 
Kerstin Stoltz  Maria Winberg Nordström   Inger Wittfjord 
 
 
Benkt Abelin   Ann Richardsson    
 
 
 
 
 
 


