Protokoll fört vid årsmöte i Maria församlingssal 10 februari 2016 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: Ingvar Löfdahl 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: Birthe Brinch Helgertz och Rolf Johansson valdes att jämte ordföranden justera
båda protokollen och tillika att vara rösträknare.

5.

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

6.

Rhododendronsektionens årsmötesförhandlingar
Särskilt protokoll har upprättats.

7.

Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015
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 årsmötesordföranden. Revisionsberättelsen tillstyrktes
och lades till handlingarna. Revisionsberättelse, bilaga IV.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

11.

Budget 2016
Förslag till budget fanns framlagd i lokalen. Kassör Inger Wittfjord föredrog
budgetförslaget.
Beslut: Budgetförslaget godkändes. Budget för 2016, bilaga V.

12.

Fastställande av årsavgiften för 2017
Beslut: årsavgift för 2017 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

B/ styrelseledamöter för en tid av 2 år

Inger Brandin Ingelstam (omval)
Kerstin Stoltz (omval)
Janet Fredrixon (omval)
Per Hyllén (nyval)

C/ suppleanter för en tid av 1 år

Ann Richardsson (omval)
Anne Nilbo (nyval)

D/ revisorer för en tid av 1 år

Brita Norberg (omval)
Christin Pfeiffer (nyval)
Bengt Ericson (omval)
Jen Lindkvist (nyval)

E/ revisorsuppleanter för en tid av 1 år

omval

F/ valberedningen, ledamöter

Karin Andersson (omval)
Gunvor Persson (omval)
Tillkommer en ledamot från styrelsen tillika sammankallande.

15.

G/ valberedningen, suppleant

Gunnel Fajersson (nyval)

H/ Ordförande för stipendiefonden

Lotta Friberg (omval)

I/ Ledamot i stipendiefonden

Inger Brandin-Ingelstam (omval)

Rapport från Stipendiefonden
Lotta Friberg rapporterade från stipendiefonden. Stipendiat 2015 är Axel Rösvik, studerande vid
hortonomutbildningen på Alnarp.

16.

Helsingborgs Trädgårdsförening 100 år.
Information om aktiviteter som kommer att ske under jubileumsåret.

17.

Övrigt
Inga övriga frågor.

18.
Årsmötet avslutades
Ordförande Lotta Friberg tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.

Ingvar Löfdahl
mötesordförande

Birthe Brinch Helgertz
justerare

Maria Winberg Nordström
mötessekreterare

Rolf Johansson
justerare

Bilaga I

Dagordning vid årsmöte med Helsingborgs Trädgårdsförening
Maria församlingssal 10 februari 2016 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 skall justera båda
protokollen och som tillika skall 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 2016.
Fastställande av årsavgift för 2017. Förslag från styrelsen på oförändrad medlemsavgift, 150
kronor.
Hedersledamot. Styrelsens förslag: Annika Anderberg Boman.
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.
Helsingborgs Trädgårdsförening 100 år. Information om jubileumsåret.
Övrigt.
Årsmötets avslutande.

Styrelseledamöter i tur att avgå:
Lotta Friberg
Inger Brandin Ingelstam
Kerstin Stoltz
Janet Fredrixon
Gunnel Fajersson

Suppleanter i tur att avgå:
Ann Richardsson
Benkt Abelin

Bilaga II

Verksamhetsberättelse för Helsingborgs Trädgårdsförening för år 2015
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ordinarie ledamot

Suppleant

Lotta Friberg
Inger Brandin Ingelstam
Inger Wittfjord
Benkt Abelin, suppleant
Maria Winberg Nordström
Janet Fredrixon
Gunnel Fajersson
Camilla Sandén
Kerstin Stoltz
Ninna Lindblad
Ann Richardsson

Representant från
Rhododendronsektionen Ingo Renz
Övriga uppdrag i styrelsen
Styrelsens representanter i stipendiefonden - Lotta Friberg, ordförande, och Inger
Brandin Ingelstam, ledamot.
Medlemsadministration - Medlemsregistret: Inger Wittfjord och Janet Fredrixon. Utskick
medlemskort: Inger Wittfjord och Janet Fredrixon. Tryckning medlemskort: Camilla
Sandén.
Program - Skriva program och lämna till layout och tryck: Ann Richardsson. Utskick av
program: Inger Wittfjord tillsammans med Siv Henfalk.
Föredragen - Lokalbokning: Lotta Friberg. Lotteri och inköp av växter: Gunnel Fajersson
och Camilla Sandén. Bemanningsansvarig vid föredrag mm: den eller de som ansvarar
för respektive arrangemang. Inköp av fika: Kerstin Stoltz. Kaffekokning: Benkt Abelin.
Utflyktskommissarie - Kerstin Stoltz och Janet Fredrixon.
Öppna trädgårdar - Camilla Sandén.
Kursansvarig - Olika medlemmar i styrelsen har ansvarat för olika kurser.
Lökmarknaden - Gunnel Fajersson, Kerstin Stoltz och Inger Wittfjord
Växtmarknaden i maj - Benkt Abelin.
Den stora trädgårdsfesten på Sofiero - Benkt Abelin, Camilla Sandén, Inger Wittfjord
och Maria Winberg Nordström.
Föreningens 100-årsjubileum 2016 - Lotta Friberg, Ninna Lindblad, Kerstin Stoltz,
Inger Brandin Ingelstam, Inger Wittfjord, Maria Winberg Nordström och Gunvor Persson
(del av året).
Trädgårdsrundorna 2016 - Camilla Sandén, Inger Wittfjord, Maria Winberg Nordström
och Gunnel Fajersson (del av året). Adjungerade till arbetsgruppen: Eira Fogelberg och
Eva Hansson.
Styrelsens representant i valberedningen - Maria Winberg Nordström.
Föreningsbibliotek - Lotta Friberg och Kerstin Stoltz.

Kommunikation - Hemsidan: Ninna Lindblad och Inger Wittfjord. Facebook - Ninna
Lindblad, Camilla Sandén, Ann Richardsson och Maria Winberg Nordström. Instagram:
Camilla Sandén. Föreningens e-post: Maria Winberg Nordström. PR och pressansvarig:
Ann Richardsson.
Föreningsutbyte - Kerstin Stoltz och Ninna Lindblad.
Sponsorer och annonsörer - Camilla Sandén.
Revisorer
Tommy Hansson och Brita Norberg.
Suppleanter: Siv Henfalk och Bengt Ericson.
Valberedning
Ledamöter: Karin Andersson, Gunvor Persson och Maria Winberg Nordström
(sammankallande). Suppleant: Lennart Carlberg.
Hedersledamöter
Ole Andersson, Carl-Erik Olsson, Krister Cedergren och Lars-Åke Gustafsson.
Organisationstillhörighet
Föreningen är fristående.
Sammanträden
Årsmöte hölls den 11 februari 2015 i Maria församlingssal. Styrelsen har sammanträtt
elva gånger under kalenderåret.
Medlemmar och årsavgifter
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till totalt 448, varav fyra är hedersmedlemmar.
Årsavgift har utgått med 150 kr och för medlemskap i Rhododendronsektionen med en
tilläggsavgift på 30 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
Merparten av föreningens bokföring och dokumentation om föreningens historia finns på
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.
För 2015 inkom till stipendiefonden sex ansökningar. Mottagare av årets stipendium är
Axel Rösvik, hortonomutbildningen i Alnarp. Stipendiet användes till studier i
landskapsekologi i Hohenheim i södra Tyskland.
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. En särskild
arbetsgrupp i styrelsen har arbetat med planering av olika aktiviteter under
jubileumsåret. Minnesskriften om föreningens historia av författaren och historikern Jan
Berggren avses utkomma under första halvan av år 2016.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. 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.
Helsingborgs Trädgårdsförening på Facebook och Instagram
På föreningens facebooksida läggs foton från trädgårdar och besök upp. Under året har
föreningen även öppnat ett konto på Instagram.
Aktiviteter:
Onsdag 14 januari. Föredrag: Om jord
Håkan Wallander, professor i markbiologi, berättade om jordens okända och myllrande
mångfald. Han delade frikostigt med sig av sina djupa kunskaper om den livsviktiga
jorden, baserade på mångårig forskning och resor. Till föredraget kom 59 betalande.
Onsdag 11 februari. Årsmöte i föreningen och föredrag: Om potatis
Årsmötet hölls med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingarna
berättade företrädare från familjeföretaget Larsviken om potatis och den rika mångfald
som finns bortom butikernas utbud. På årsmötet deltog 61 medlemmar.
Lördag 28 februari. Besök hos Bröderna Perssons Handelsträdgård i Väla by
Deltagarna fick följa hur uppdragningen av vårplantor går till. Vid tidpunkten för besöket
fanns primulor i alla de sorter. I samband med studiebesöket besöktes även butiken Väla
Trädgård. På besöket deltog cirka 35 medlemmar.
Onsdag 11 mars. Föredrag: Rosor för alla lägen
Lars-Gunnar Lindberg, styrelsemedlem i Svenska Rosensällskapet och ordförande i
SydRosen visade bilder och berättade om olika sorters rosor och dess krav på skötsel och
växtplats. Till föredraget kom 75 betalande.
Torsdag 26 mars. Kurs: Gör ditt påskarrangemang.
Hos blomsterbutiken Gröna Korgen skapade deltagarna blommande påskarrangemang.
Från föreningen fanns tre deltagare.
Onsdag 15 april. Lökmarknad och föredrag: I huvudet på en trädgårdsmästare.
Slottsträdgårdsmästare Georg Grundsten berättade om sin syn på beskärning,
uppbindning, plantering och mullvadsbekämpning samt om sina försöksodlingar med
vulkaniska material på Hovdala slott. Till föredraget kom 73 betalande.
Lördag 18 april. Besök på Kabbarps trädgård i Åkarp
Återbesök i Kabbarps Trädgård i Åkarp. Deltagarna fick del av utbudet av kryddväxter,
speciella krukväxter, stort sortiment av gammeldags pelargoner och begonior. På
besöket deltog cirka 20 medlemmar.
Lördag och söndag 11-12 april. Trädgårdsdagar på Hornbach
Under trädgårdsdagarna på Hornbach var Helsingborgs Trädgårdsförening representerad
och erbjöd information om föreningen, trädgårdsrådgivning och hjälp med
trädgårdsdesign.

Tre söndagar i maj. Nybörjarträff
Träffarna ställdes in på grund av för lågt intresse.
Söndag 10 maj. Växtmarknad.
Föreningens växtmarknad hölls på parkeringen vid Tuppens odlingslottsområde på
Planteringen. Föreningens medlemmar kom för att köpa och sälja växter.
Onsdag 20 maj. Kurs: Naturen som skafferi.
Under en vandring på Fredriksdal fick deltagarna lära sig vilka av vårens växter som går
att använda i matlagning. På vandringen deltog sju medlemmar.
Lördag 23 maj. Öppen trädgård.
Ingvar och Ingrid Löfdahl öppnade sin trädgårdsoas med mandelträd, blåregn och pioner
för föreningens medlemmar.
Måndag 25 maj, Inspirationskväll inför Balkonglådetävlingen
På Väla plantor fick deltagarna i balkonglådetävlingen inspiration och planterade det egna
bidraget till balkonglådetävlingen. Balkonglådetävlingen genomfördes i samarbete med
projekt DrottningH, Helsingborgs stad.
Onsdag 27 maj. Lagerutförsäljning hos ELDgarden.
För föreningens medlemmar höll företaget ELDgarden lagerutförsäljning av produkter
som kommit i retur, andrasortering och prover.
Lördag 30 maj. Utflykt: Malmö Garden show.
På föreningens resa till Malmö Garden show hämtades mängder av inspiration från
utställningens fantastiska idéträdgårdar. På resan deltog nio medlemmar
Lördag och söndag 30-31 maj. Trädgårdsdagar på Ödåkra Uteplantor.
Trädgårdsföreningen medverkade på Ödåkra Uteplantors trädgårdsdagar 30-31 maj.
12 – 17 juni Trädgårdsresa till södra England.
Resan innehåll besök i prunkade trädgårdar, pittoreska byar och vackra grevskap. På
resan deltog 41 medlemmar
Lördag 27 juni. Öppen trädgård i Rögle.
Jörgen Pålsson och Mårten Hoveborn bjöd in till sin trädgård med dammar, olika rum och
installationer.
Söndag 12 juli. Öppen trädgård i Rögle.
Föreningens medlemmar hade möjlighet att besöka Gunilla och Rolf Bokelund Bengtssons
lummiga skuggträdgård.
Lördag 1 augusti. Sommartur till Östra Skåne och Blekinge.
Resan innehöll besök i privatträdgårdar, park, plantskola och lunch i mysig miljö. På
resan deltog 45 medlemmar.
Onsdag 5 augusti. Besök hos Fruemöllans bär.
På besöket hos Fruemöllan fick besökarna se ekologisk odling av olika bär och provsmaka
produkter av dessa bär. På studiebesöket deltog 13 medlemmar.
Tisdag 18 augusti. Informationsmöte om Trädgårdsrundorna 2016
Helsingborgs Trädgårdsförening kommer att arrangera Trädgårdsrundor i Nordvästra
Skåne 2016 och gav på ett öppet möte information till intresserade.

Fredag 28 – söndag 30 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. Årets huvudinstallation utgjordes av en bostad med kök, badrum, sovrum och
musikrum. Den uppskattade buffén med vackra bakverk av blommor, blad och annat
naturmaterial fanns med även i år. Andra återkommande delar i montern var
fotoutställning och lotteri. I pallkrageloungen kunde besökarna vila och smälta intryck
från festen. För barn fanns både Savannlådan där barn kunde skapa sitt eget
savannlandskap och möjlighet att göra egen kruka av papper och i den så
smörgåskrasse. Den populära trädgårdsrådgivningen fanns i år på annan plats i parken.
Under Trädgårdsfesten fick föreningen även nya medlemmar
Tre söndagar i september. Nybörjarträff.
Träffarna ställdes in på grund av för lågt intresse.
Onsdag 2 september. Kurs: vegetarisk matlagning
Med ekologisk odlade råvaror av hög kvalitet från Fredriksdals trädgårdar fick deltagarna
laga läckra rätter. På kursen deltog 12 medlemmar.
Lördag 5 september. Balkonglådetävling på Drottninghög.
Utställning av bidragen i balkonglådetävlingen och offentliggörande av vinnarna i
balkonglådetävlingen. Balkonglådetävlingen genomfördes i samarbete med projekt
DrottningH, Helsingborgs stad.
11-19 september. Trädgårdsresa till Sydafrika
Resan inställd på grund av för få anmälda.
Onsdag 23 september. Lökmarknad och föredrag: Inspirerande lökplanteringar.
Trädgårdsingenjören och trädgårdsdesignern, Annika Anderberg Boman gav tips och
inspiration kring hur blomsterlök kan kombineras när det gäller färg och form. Till
föredraget kom 72 betalande.
Lördagarna 26 september och 3 oktober. Kurs: Att lära beskära.
Kursen inställd för få anmälda.
Onsdag 7 oktober. Kurs: Gör din egen höstkruka
På Välaplantor fick deltagarna råd om plantering och möjlighet att skapa sin egen
höstkruka. På kursen deltog 8 medlemmar.
Onsdag 28 oktober. Föredrag: Växtsamlaren möter designern.
Tony Johansson berättade om de ovanliga växter han samlat i sin trädgård. Åhörarna
bjöds på en mix av ovanliga växter och odlingstips tillsammans med bilder och
designlösningar från olika projekt. Till föredraget kom 67 betalande besökare.
Onsdag den 4 november. Nya medlemmars träff.
Nya medlemmar bjöds in till samtal om föreningen och en bit mat. Till träffen kom 14
nya medlemmar.
Tisdag 24 november. Lagerutförsäljning hos ELDgarden.
För föreningens medlemmar höll företaget ELDgarden lagerutförsäljning av produkter
som kommit i retur, andrasortering och prover.
Onsdag 25 november. Julmarknad och föredrag: Satsa på trädgårdens bas och
smycken.
Kvällen innehöll föreningens traditionella julmarknad. Lisa Sommelius från Flora Linnea
och Christina Högard berättade om rosor. Till föredraget kom 81 betalande besökare.

Våra föreläsningar har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet.
Styrelsen har för egen räkning genomfört en resa till Sölvesborg för att inhämta kunskap,
tips och idéer inför jubileumsåret 2016.
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
 Rolfs ateljé, Rögle
 Rycketofta Handelsträdgård
 Sofiero Blomster & Trädgårdshandel
 Terass och Täppa, Rydebäck
 Väla Trädgård, Väla by
 Välaplantor AB, Väla by
 Ödåkra Uteplantor
 Akademibokhandeln Killbergs på trädgårdslitteratur.
Slutord
Styrelsen tackar alla som medverkat vid de olika aktiviteterna. Tack till Fredriksdal och
Sofiero.

Helsingborg i januari 2016

Lotta Friberg

Janet Fredrixon

Inger Brandin Ingelstam

Ninna Lindblad

Kerstin Stoltz

Maria Winberg Nordström

Benkt Abelin

Ann Richardsson

Gunnel Fajersson

Camilla Sandén

Inger Wittfjord

Bilaga IV

REVISIONSBERÄTTELSE
Helsingborgs Trädgårdsförening 2015
Undertecknade revisorer i Helsingborgs Trädgårdsförening har granskat räkenskaperna samt
styrelsens förvaltning för verksamheten 2015. Föreningens plusgiro och tillgodohavanden och
övriga tillgångar har kontrollerats. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Revisionen gav inte anledning till anmärkning varför vi tillstyrker att resultat- och
balansräkningen fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
Helsingborg 2016-01-26
Brita Norberg

Siv Henfalk

