
HELSINGBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Maria församlingssal 9 februari 2011 klockan 19.00. 
 
 
§1.             Mötets öppnande 
 Styrelseledamoten Lotta Friberg öppnade mötet och hälsade välkommen.  
 
§ 2.            Val av ordförande för årsmötet 

Ingo Renz valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§ 3. Val av sekreterare  

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 
Eva Ericson och Bengt Ericson valdes att jämte ordföranden justera protokollen för både 
huvudföreningen och Rhododendronsektionen 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 2010 

Lotta Friberg föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes och 
lades till handlingarna. Verksamhetsberättelse, bilaga II. 
 

§ 8. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning 
Kassör Anette Nilsson föredrog räkenskaperna. Resultat- och balansräkning godkändes av 
årsmötet. Resultat- och balansräkning, separat bilaga. 

 
§ 9.            Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Tommy Hansson. Revisionsberättelsen 
tillstyrktes och lades till handlingarna. Revisionsberättelse är bilagt underlaget till den 
ekonomiska redovisningen. 
 

§ 10.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 
§ 11.          Budget 2011 

Budgetförslaget godkändes. Budget för 2011, separat bilaga. 
 
§ 12.          Fastställande av årsavgiften för 2012 

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 huvudstyrelsen 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet välja: 
 



A/ ordförande för en tid av 1 år  Lotta Friberg  nyval  
 
B/ styrelseledamöter för en tid av 2 år Katarina Trohammar  omval 
     Maria Winberg Nordström omval 
     Ingvar Löfdahl   omval 
     Inger Wittfjord nyval 
     styrelseledamot för en tid av 1 år  Inger Brandin-Ingelstam fyllnadsval/omval 
 

 
C/ suppleanter för en tid av 1 år  Benkt Abelin                         omval 
     Anette Nilsson omval 
      
D/ revisorer för en tid av 1 år  Eva- Lena Wikström  omval 
     Tommy Hansson omval
       
E/ revisorsuppleanter för en tid av 1 år Ylva Carlsson  omval 
     Siv Henfalk  omval 
 
F/ valberedningen, ledamöter  Rolf Johansson omval 
  Ann Margret Wendt  omval 
  tillkommer en ledamot från styrelsen 
  tillika sammankallande 
 
G/ valberedningen, suppleant Lennart Carlberg omval 

  
  § 15.          Val av ordförande och ledamot för Stipendiefonden 

Till ordförande för stipendiefonden valdes Lotta Friberg och till ledamot Inger Brandin –
Ingelstam.  

 
 
§ 16.          Rapport från Stipendiefonden 

Lotta Friberg rapporterade om årets mottagare av stipendiet från stipendiefonden, Kathrin 
Fries, student vid trädgårdsmästarutbildning på Hwilan. 

 
§ 17.          Övrigt 

Inga övriga frågor. 
 
§ 18.          Årsmötet avslutades 

Avgående ledamot Monica Björk och Anette Nilsson som kassör avtackades. Tack till 
mötesordförande Ingo Rentz och sekreterare Maria Winberg Nordström och Ylva Bergsten. 
Den nyvalda ordföranden Lotta Friberg tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.  

 
 
 
  
 
Ingo Renz    Maria Winberg Nordström  
mötesordförande  mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Eva Ericsson    Bengt Ericsson 
justerare    justerare 



 
 

Kallelse och dagordning vid årsmöte med Helsingborgs Trädgårdsförening 
Maria församlingssal 9 februari 2011 klockan 19.00 

 
 

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande för årsmötet 
3. Val av sekreterare för huvudföreningens protokoll och en för 

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 2011 
12. Fastställande av årsavgiften för 2012 
13. Av enskild medlem väckt förslag. Se bilaga   
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. Stipendiefonden.  
a) Val av ordförande 
b) Val av ledamot 

16. Rapporter, bl.a. beträffande stipendiefonden 
17. Övrigt 
18. Årsmötets avslutning 

 
 

Styrelseledamöter i tur att avgå: 
Monica Björk 

       Anette Nilsson   
      Katarina Trohammar   
      Maria Winberg Nordström   
 

Suppleanter i tur att avgå: 
Inger Brandin-Ingelstam 
Ingvar Löfdahl 
Benkt Abelin 

 
 

 



Bilaga II 
 
Verksamhetsberättelse för Helsingborgs Trädgårdsförening år 2010 
 
Styrelse   
Ordförande Föreningen har saknat fast ordförande och  
Vice ordförande  viceordförande. Funktionen som mötesordförande och vice 

mötesordförande har alternerat mellan styrelsens medlemmar. 
Kassör    Anette Nilsson 
Vice kassör    Inger Brandin Ingelstam, suppleant  
Sekreterare   Maria Winberg Nordström 
Vice sekreterare Benkt Abelin  
Ord. ledamot  Monica Björk 
  Janet Fredrixon 

 Lotta Friberg 
   Ewa Sonesson   

 Kerstin Stoltz 
   Katarina Trohammar 
Suppleant   Ingvar Löfdahl  

 
Representant från 
Rhododendronsektionen  Ingo Renz 
 
Övriga uppdrag i styrelsen 

Medlemsregistret – Anette Nilsson och Janet Fredrixon 

PR – Katarina Trohammar 
Föreningsbibliotek – Lotta Friberg och Kerstin Stoltz 
Utflyktskommissarie – Kerstin Stoltz och Janet Fredrixon 
Programansvarig – Katarina Trohammar och Ingvar Löfdahl  
Hemsidesansvarig – Monica Björk 
Bemanningsansvarig – den eller de som ansvarar för respektive arrangemang 
Öppna trädgårdar - Ewa Sonesson och Benkt Abelin 
Föreningens e-post - Maria Winberg Nordström 
Kursansvarig - Monica Björk och Inger Brandin-Ingelstam 
 Representanter i stipendiefonden – Lotta Friberg och Inger Brandin-Ingelstam  
Styrelsens representant i valberedningen tillika sammankallande - Ewa Sonesson 
Utskick av medlemskort – Janet Fredrixon 
Föreningsutbyte – Kerstin Stoltz 
Bemanningsansvarig – Maria Winberg Nordström 
 
Revisorer 
Eva-Lena Wikström och Tommy Hansson  
Suppleant, Ylva Karlsson och Siv Henfalk 
 
Valberedning 
Ewa Sonesson (sammankallande), Rolf Johansson, Ann Margret Wendt och suppleant Lennart 
Carlberg.  

Hedersledamöter 
Ole Andersson, Stig Billing, Sten-Ove Lennwall, Magnus B Nilsson, Carl-Erik Olsson. 



Organisationstillhörighet 
Fr. o m 2004 är föreningen fristående. 

Sammanträden 
Årsmöte avhölls den 10 februari 2010 i Maria församlingssal. Styrelsen har sammanträtt tio 
gånger under verksamhetsåret.  

Medlemmar och årsavgifter 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till totalt 413, varav fem 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 mycket trädgårdslitteratur och trädgårdstidskrifter. 
 
Föreningens bokföring och dokumentation 
Under flera år har föreningen förvarat bokföring och dokumentation om föreningens historia i 
Trädgårdshistoriska föreningens lokaler på Gåsebäck. Efter gallring i materialet är det flyttat 
till 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. Mottagare 
av årets stipendium, till ett belopp av i år 5 000 kronor, var Kathrin Fries, student vid en 
tvåårig trädgårdsmästarutbildning på Hwilan. Stipendiet var avsett att användas till 
sommarens praktikresor.  
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. Kassören har upprättat resultat- och balansräkning som 
redovisas i separat handling. 

Vår hemsida: hem.passagen.se/hbg.tradgardsforening och e-adress 
Hemsidan uppdateras regelbundet med föreningens program, resor och kurser. Foton tagna 
vid evenemang och resor läggs också ut. Vid ändringar i programmet annonseras de på första 
sidan. Under året har föreningen ändrat e-adress. Den e-adressen som nu gäller är: 
info@hbgtradgard.se . 
 
Aktiviteter 
Onsdag 13 januari. Föredrag om Perenna rabatter och pioner.  
Författaren Eva Robild berättade om hur man skapar sin favoritrabatt. 98 betalande besökare. 
 
Onsdag 10 februari. Årsmöte i föreningen. 
Årsmötet hölls med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingar visade 
Rolf Johansson bilder och berättade om italienska trädgårdar.  
 
Onsdag 10 mars. Föredrag om Trädgårdsreportage i ord och bild. 
Trädgårdsfotograf Annika Christensen visade bilder och berättade om några av de trädgårdar 
hon besökt för reportage i olika tidningar. 75 betalande besökare. 
Onsdag 14 april. Föredrag om Frukt, bär och hälsa i trädgården. 



Trädgårdsskribenten Åke Truedsson berättade om på vilket sätt frukt och bär är bra för 
människans hälsa, sortval och odlingsråd. 75 betalande besökare. 
 
Onsdag 21 april. Vårvandring på Sofiero. 
Trädgårdsingenjör Annika Anderberg Boman guidade bland blomsterlökar och vårblommor i 
slottsparken på Sofiero. 41 medlemmar deltog. 
 
Lördag 8 maj. Öppen trädgård: Hildings Have 
Rhododendronsektionen bjöd in föreningens medlemmar till Hildings Have. 
 
Onsdag 16 maj. Växtmarknad. 
Växtmarknaden är en ny aktivitet som är tänkt att vara årligen återkommande. Årets 
växtmarknad hölls på parkeringsplatsen invid Elinebergsskolan och föreningens medlemmar 
kom för att köpa och sälja växter.  
 
Onsdag 19 maj. Besök på grossisten Kryddiga Perenner. 
Föreningen besökte Kryddiga Perenner, en av Sveriges största grossister av kryddplantor. 55 
medlemmar deltog. 
 
Söndag 25 maj. Öppen trädgård: Sofieberg och Ramlösa. 
Jan-Erik Martinsson på Sofieberg samt Kristina och Michael Sandin i Ramlösa öppnade sina 
trädgårdar för besökare från Trädgårdsförenigen.  
 
Söndag 13 juni. Öppen trädgård: Gantofta. 
Yvonne och Bo-Göran Nilsson bjöd in att besöka deras trädgård. 
 
Söndag 20 juni. Öppen trädgård: Strövelstorp och Brytstugans koloniområde. 
Gunilla och Max Lindgren och Bo Larsson i Strövelstorp samt kolonister på Brytstugans 
koloniområde i Helsingborg visade sina trädgårdar för föreningens medlemmar 
 
Onsdag 23 juni. Sommarvandring i Ramlösa Brunnspark. 
Sommarvandringen bjöd på en blandning av kultut, historia och botanik under ledning av 
Trädgårdsingenjör Annika Anderberg Boman.  Antalet deltagare var 23. 
 
Lördag 10 juli – onsdag 14 juli trädgårdsresa till Dalarna 
Trädgårdsföreningens sommarresa gick till Dalarna. Under resan besktes bland annat en 
engelsk trädgård, en bohemisk trädgård, en klassisk allmogeträdgård, ett pelargonmuseum och 
Wij Trädgårdar i Ockelbo. Med på Dalaresan fanns 45 deltagare. 
 
Söndag 18 juli. Öppen trädgård: Fleninge 
Anita och Lars Håkansson i Fleninge visade sin trädgård för föreningens medlemmar.  
  
Lördag 31 juli. Öppen trädgård: Skälderviken. 
Föreningens medlemmar hade möjlighet att besöka Inger och Kaj Schades trädgård i 
Skälderviken. 
 
Söndag 1 augusti. Öppen trädgård: Helsingborg 
Kristina Mandahl och Åke Axelsson bjöd in till sin trädgård i Ramlösa. 
AUGUSTI 
Lördag 14 augusti. Endagsutflykt till Bjärebygden.  



Föreningen arrangerade en utflykt till fagra Bjärebygden med besök i privata trädgårdar och 
på Änglandsgården. Antalet besökare var 30. 
 
Fredag 27 – söndag 29 augusti. Den stora trädgårdsfesten på Sofiero. 
Helsingborgs Trädgårdsförening deltog i den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero med 
fotoutställning och växtlotteri. Föreningen arrangerade tävlingen ”Den vackraste krukan eller 
balkonglådan” även detta år men inga tävlingsbidrag lämnades in. Den populära kostnadsfria 
rådgivning kunde erbjudas besökarna också i år tack vare studenter från Alnarp. 
 
Onsdag 1 september och lördag 4 september. Skapa din egen höstkruka  
Dana Carlsvärd bjöd på rågivning och inspiration i att göra sin egen höstkruka. En medlem 
hade anmält sig så kursen blev inställd. 
 
Onsdag 8 september. Föredrag om Woodland och Lökmarknad.  
Trädgårdsamatör Margareta Dahlin berättade om hur hon tillsammans med sin make byggt 
upp en trädgårdslund - ett woodland – i den egna trädgården. I samband med föredraget hölls 
för tredje året en uppskattad lökmarknad. Antal betalande besökare var 66. 
 
Onsdag 29 september. Föredrag om Plantering av gräs och perenner. 
Hemma i det egna växthuset i Solliden Trädgård, Ausås, höll trädgårdsmästern Erika 
Lennartsson föredrag om plantering av gräs och perenner. Antal deltagare var 47. 
 
Onsdag 13 oktober. Kurs i vegetarisk matlagning 
Ingrid Bondesson var kursledare för en inspirationskväll i vegetarisk matlagning där 
säsongens frukt och grönsaker användes. Matlagningskursen var ett samarrangemang med 
Studiefrämjandet. Antalet deltagare var 13. 
 
Onsdag 10 november. Föredrag om Trädgårdens själ.  
Chefredaktören och amatörodlaren Göran Greider sökte i ett antal betraktelser fånga 
tidtypiska fenomen från trädgårdsvärlden. 70 betalande. 
December 
Onsdag 8 december.  Julmarknad och föredrag. 
 Den från början inbokade föreläsaren Carina Johansson från Gillastighonung som skulle hålla 
föredrag om Lycka med bin, blev sjuk. Istället kom Anette Nilsson och berättade om dagliljor, 
skötsel och nya sorter. I samband med föredraget hölls även den traditionella julmarknaden. 
Antalet betalande var 79. 
 
Våra föreläsningar genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Under året har föreningen även medverkat i odlingen i Stadsparken där odlingen sköttes av 
medlemmar i föreningen. Medlemmar i föreningen har även bidragit med frivilligarbete i 
samband med Mikaeli marknad på Fredriksdal. 
 
Medlemsförmåner 
Som medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening erhålls, mot uppvisande av medlemskort, 

10% rabatt vid inköp av träd, buskar och perenner hos nedanstående företag: 

Bär och Grönt, Höganäs 
Cedergrens & Co, Råå 



Flora Linnéa, Fredriksdal 
Hedentorps Plantskola, Ängelholm 
Landsbergs Plantskola, Påarp 
Mellanmossens Perenner, Påarp 
MB-Plantshop, Landskrona (vid Gläntan) 
Plantskolan i Ängelholm AB 
Sofiero Blomster & Trädgårdshandel 
Välaplantor AB, Väla 
Ödåkra uteplantor 
Vid köp av trädgårdsböcker och tidskrifter på Killbergs Bokhandel 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla som medverkat vid de olika aktiviteterna. Tack till Fredriksdal och 
Sofiero. 

 
 
Helsingborg i januari 2011 

 

Monica Björk  Janet Fredrixon  Lotta Friberg  
   

Anette Nilsson  Kerstin Stoltz  Ewa Sonesson  
 

Katarina Trohammar           Maria Winberg Nordström   

 

Benkt Abelin  Inger Brandin Ingelstam Ingvar Löfdahl	 	
 
 
 
 
 


