HELSINGBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Protokoll fört vid årsmöte i Maria församlingssal 13 februari 2013 kl. 19.00

Röstlängd, se separat dokument.

§1.

Mötets öppnande
Ordförande Lotta Friberg öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2.

Val av ordförande för årsmötet
Ingo Renz valdes till ordförande för mötet.

§ 3.

Val av sekreterare för årsmötet
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
Ingrid Löfdahl och Ingvar Löfdahl valdes att jämte ordföranden justera båda protokollen
och tillika vara rösträknare.

§ 5.

Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordning har varit utsänd inom stadgeenlig tid. Kallelsen och dagordning
godkändes. Kallelse och dagordning, bilaga I.

§ 6.

Rhododendronsektionens årsmötesförhandlingar
Särskilt protokoll har upprättats.

§ 7.

Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012
Lotta Friberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2012. Verksamhetsberättelsen
godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelse bilaga II.

§ 8.

Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning
Kassör Inger Wittfjord föredrog räkenskaperna. 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 se separat dokument.

§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 11.

Budget 2013
Budgetförslaget godkändes. Budget för 2013, bilaga IV.

§ 12.

Fastställande av årsavgiften för 2014
Årsmötet fastställde årsavgift för 2012, oförändrad årsavgift – 120 kr.
(Rhododendronsektionens årsavgift – 20 kr.)

§ 13.

Av enskild medlem väckt förslag
Inga förlag har inkommit.

§ 14.

Val av funktionärer till huvudföreningens styrelse
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
Katarina Trohammar
Maria Winberg Nordström
Inger Wittfjord

omval
omval
omval
omval

C/ suppleanter för en tid av 1 år

Bengt Abelin
Ann Richardsson

omval
nyval

D/ revisorer för en tid av 1 år

Eva- Lena Wikström
Tommy Hansson

omval
omval

E/ revisorsuppleanter för en tid av 1 år

Ylva Carlsson
Siv Henfalk

omval
omval

F/ valberedningen, ledamöter

Ingvar Löfdahl
omval
Gunnel Fajersson
omval
tillkommer en ledamot från styrelsen,
tillika sammankallande

G/ valberedningen, suppleant

Lennart Carlberg

omval

§ 15.

Rapport från Stipendiefonden
Lotta Friberg rapporterade om årets mottagare av stipendiet från stipendiefonden, Georg
Krüger, som erhöll 5 000 kronor för att gå en kurs i permakultur.

§ 16.

Övrigt
Enskild medlem framförde tack för väl arrangerade trädgårdsresor.

§ 17.

Årsmötet avslutades
Den omvalda ordföranden Lotta Friberg tackade för förtroendet, avtackade Anette Nilsson
som lämnat styrelsen, avtackade årsmötesfunktionärerna och avslutade därefter årsmötet.

Ingo Renz
mötesordförande

Maria Winberg Nordström
mötessekreterare

Eva Ericsson
Justerare

Bengt Ericsson
justerare

Verksamhetsberättelse för Helsingborgs Trädgårdsförening år 2012
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
Ewa Sonesson
Kerstin Stoltz
Katarina Trohammar
Ninna Lindblad
Anette Nilsson

Representant från
Rhododendronsektionen

Ingo Renz

Övriga uppdrag i styrelsen
Medlemsregistret – Janet Fredrixon
PR och pressansvarig – Katarina Trohammar
Föreningsbibliotek – Lotta Friberg och Kerstin Stoltz
Utflyktskommissarie – Kerstin Stoltz och Janet Fredrixon
Programansvarig – Katarina Trohammar och Ninna Lindblad
Utskick av program – Janet Fredrixon och Inger Wittfjord tillsammans med Siv Henfalk.
Hemsidesansvarig – Ninna Lindblad
Bemanningsansvarig vid föredrag mm – den eller de som ansvarar för respektive arrangemang
Lotteri och inköp av växter – Ewa Sonesson
Öppna trädgårdar ‐ Ewa Sonesson och Katarina Trohammar
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 och Benkt Abelin
Arbetsgrupp för trädgårdsfesten på Sofiero – Ewa Sonesson, Katarina Trohammar, Benkt Abelin,
Anette Nilson och Inger Wittfjord.
Bemanningsansvarig för trädgårdsfesten på Sofiero – Maria Winberg Nordström
Arbetsgrupp för lökmarknaden – Kerstin Stoltz och Monica Björk
Arbetsgrupp för växtmarknaden i maj – Benkt Abelin
Revisorer
Eva‐Lena Wikström och Tommy Hansson
Suppleanter, Ylva Carlsson och Siv Henfalk
Valberedning
Kerstin Stoltz (sammankallande), Ingvar Löfdahl och Lennart Carlberg suppleant Gunnel Fajersson.
Hedersledamöter
Ole Andersson, Stig Billing, Carl‐Erik Olsson, Krister Cedergren och Lars‐Åke Gustafsson. Föreningen
skickade krans till tidigare hedersledamoten Magnus B Nilssons begravning.

Organisationstillhörighet
Fr. o m 2004 är föreningen fristående.
Sammanträden
Årsmöte avhölls den 8 februari 2012 i Maria församlingssal. Styrelsen har sammanträtt nio gånger
under kalenderåret.
Medlemmar och årsavgifter
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till totalt 416, varav sju är hedersledamöter. 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 vårt bibliotek, som innehåller
böcker och tidskrifter om trädgård.
Föreningens bokföring och dokumentation
Föreningens bokföring och dokumentation om föreningens historia finns sedan 2011
i ett förråd i ett hus på Krabbegatan.
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. Årets stipendiat var Georg Krüger som
mottog 5 000 kronor.
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
minneskrift.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Kassören har upprättat resultat‐ och balansräkning som redovisas i
separat handling.
Vår hemsida: www.hbgtradgard.se och e‐adress info@hbgtradgard.se
Hemsidan uppdateras regelbundet med föreningens program, resor och kurser. Foton från
föreningens evenemang och resor finns också att se. Vid ändringar i programmet annonseras de på
första sidan. Information olika evenemang skickas till medlemmar och intresserade som lämnat sin e‐
postadress.

Aktiviteter
Onsdag 11 januari. Föredrag: Från äppelodling till dammträdgård.
Författaren Henrik Valentin berättade i bild och ord hur en bit skånsk, besprutad äppelodling stegvis
förvandlats till en prunkande oas med snirklande gångar, gröna och lummiga rum, skyddande häckar,
och näckrosdamm. Till föredraget kom 76 betalande.
Onsdag 8 februari. Årsmöte i föreningen och föredrag: Vanliga och ovanliga grönsaker.
Årsmötet hölls med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingarna berättade
trädgårdsmästare Phillipe Plöninge från Fredriksdal om både vanliga och lite ovanliga grönsaker och
hur vi ska odla dem på bästa sätt. Ungefär 80 medlemmar kom på årsmötet.
Onsdag 14 mars. Föredrag: Dags för te ‐ en resa till Darjeelings teträdgårdar.
Författaren och fotografen Christina Högardh berättade och visade vackra bilder från Darjeeling i
Norra Indien där några av världens finaste teer odlas. I samband med föredraget hölls teprovning. Till
föredraget kom 86 betalande.
Onsdag 11 april. Föredrag: Förbättra jordens hälsa och få en fantastisk växtlighet.
Karin Jansson, redaktör för tidningen Odlaren, berättade hur man sköter sin trädgård och odlar egen
mat med smarta, ekologiska metoder gröngödsling, marktäckning, samodling och växtföljd. Till
föredraget kom 51 betalande.
Söndag 6 maj. Kurs i Pilflätning.
Birgitta och Staffan Jespersson hos ”Titta in i Döshult” höll kurs i hur man flätar dekorativa ting av pil
till trädgården. Kursen hade cirka 10 deltagare.
Söndag 13 maj. Växtmarknad.
Årets växtmarknad hölls på Tuppens odlingslottsområde på Planteringen. Föreningens medlemmar
kom för att köpa och sälja växter.
Torsdag 6 juni. Öppen trädgård: Klippan.
Föreningens medlemmar hade möjlighet att besöka Lydia Jeppssons trädgård i Krika.
Lördag 9 juni. Guidad visning av Citadellets Koloniområde & Rothoffska museikolonin i Landskrona.
Utflykt till landets äldsta koloniområde som fortfarande är i bruk och till landets enda kolonimuseum.
Efteråt var det möjligt att fika på Lasse Flinckmans nyöppnade på Citadellet.
Onsdag 13 juni. Kvällsvandring längs med Trädslingan på landborgen.
John Moscoso, upphovsperson till den nyanlagda Trädslingan i Helsingborg, guidade under vandring
bland träden längs Trädslingan på landborgen. På vandringen deltog 12 personer.
15‐19 juni. Trädgårdsresa till Holland.
Trådgårdsresan till Holland var fullspäckad med härliga trädgårdsupplevelser. Drömlika trädgårdar,
idéträdgårdar, öppna kanalträdgårdar och handelsträdgårdar besöktes. Resans höjdpunkt var ett
heldagsbesök på Floriaden i Venlo. Antalet resenärer var 53.
Lördag 30 juni. Endagstur till sydvästra Skåne.
På endagsbussresan till Lund, Malmö och Falsterbo besöktes stadsträdgårdar, Slottsträdgården i
Malmö med Årets perennrabatt: Mästarrabatten, och privata trädgårdar med både rosprakt och
tuktade växter. Antalet anmälda var 59 men några fick sent förhinder.

Onsdag 4 juli. Rosvandring på Fredriksdal.
Trädgårdsmästare Rolf Engström bjöd på en väldoftande och lärorik vandring i Fredriksdals
spännande Rosarium. Fokus var på odlingsvärda doftrosor. På rosvandringen deltog 28 medlemmar.
Lördag 7 juli. Öppen trädgård i Ramlösa.
Lisa och Stig Ekelund samt Christine och Hans Eronn visade sina trädgårdar för föreningens
medlemmar.
Söndag 22 juli. Öppen trädgård i Mjöhult.
Föreningens medlemmar hade möjlighet att besöka Catharina Engholms trädgård i Mjöhult.
Lördag 11/8. Öppen trädgård i Kattarp.
Monica och Torsten Klang öppnade sin trädgård för föreningens medlemmar.
Fredag 24 – söndag 26 augusti. Den stora trädgårdsfesten på Sofiero.
Helsingborgs Trädgårdsförening deltog i den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero. I år erbjöds besökarna
fotoutställning, växtlotteri och inspiration till hur man kan bygga sitt eget insektshotell. Den populära
kostnadsfria rådgivningen kunde erbjudas besökarna också i år tack vare Eira Fogelberg och Cattis
Linde från Cattis och Eiras Trädgårdsdesign samt Karin Eriksson student vid SLU Alnarp. Under
Trädgårdsfesten fick föreningen 19 nya medlemmar.
Onsdag 5 september. Förtrollande pumpor för smak och sinne ‐ pumpavandring på Fredriksdal.
Trädgårdsmästare Philippe Plöninge visade och berättade om pumpor. Antalet deltagare var 10.
Onsdag 12 september. Lökmarknad och föredrag om Grön passion.
Författaren och journalisten Gunnel Carlsson håll föredrag om sin passion för grönt som även är
titeln på hennes nya bok: Min gröna passion. Kvällen bjöd också på sedvanlig lökmarknad. Till
föredrag och lökmarknad kom 94 betalande.
Lördagen 15 september. Träsafari i mellersta Skåne.
Resan innehöll besök i Skogsträdgården i Holma, Peter Linders arboretum och i olika trädgårdar med
tillhörande växtförsäljning. Resan hade 31 deltagare.
Lördag den 6 oktober. Lagerutförsäljning hos ELDgarden.
För föreningens medlemmar höll företaget ELDgarden lagerutförsäljning av produkter som kommit i
retur.
Söndag den 7 oktober. Vandring på unik äppelodling.
Trädgårdsmästaren Ingvar Green visade runt på sin äppelodling i Ausås och berättade om olika
sommar‐ och vinteräpplen egenskaper och bakgrund. Antalet deltagare var 21.
Onsdag 17 oktober. Föredrag om Trädgårdsdesign.
Författaren och fotografen Dan Rosenholm höll föredrag om trädgårdsdesign; om trädgårdens olika
stilar och hur man gör det bästa av platsen. Antalet deltagare var 94.
Onsdag 14 november . Föredrag om Glädje och nytta med växthus.
Författaren och journalisten Inger Palmstierna berättade och visade bilder på vilka möjligheter det
finns att använda sitt växthus och gav råd och tips från yrkesodlingen. Antalet deltagare var 69.
Lördag 8 december. Kurs Gör din egen personliga julgrupp
Kursen ställdes in av Anna Leibel Nilsson .

Onsdag 12 december. Julmarknad och föredrag Om pelargoner vill jag berätta…
Kvällen innehöll föreningens traditionella julmarknad och därutöver föredrag av Veronica Olsson,
Svenska Pelargonsällskapet, som gav en inblick i pelargonernas historia och gav råd om hur man bäst
får sina plantor att överleva år från år. Antalet deltagare var 55.
Våra föreläsningar har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet.
Söndag den 27 maj genomförde styrelsen en egen aktivitet i form av kurs i att gjuta betong.
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
 samt vid köp av trädgårdsböcker och tidskrifter på Bokia Killbergs Bokhandel.

Slutord
Styrelsen tackar alla som medverkat vid de olika aktiviteterna. Tack till Fredriksdal och Sofiero.

Helsingborg i februari 2013

Lotta Friberg

Inger Brandin Ingelstam

Janet Fredrixon

Ninna Lindblad

Kerstin Stoltz

Ewa Sonesson

Katarina Trohammar

Maria Winberg Nordström

Inger Wittfjord

Benkt Abelin

Anette Nilsson

