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Verksamhetsberättelse 2020  
 
Styrelse  

I enlighet med föreningens stadgar har styrelsen 2020 bestått av åtta ledamöter, fem ordinarie 
och tre ersättare. Samtliga ledamöter i styrelsen har en mandattid på två år. 

Styrelsens sammansättning har varit enligt följande: 

Nina Ödman, ordförande 
Kristina Frizell, sekreterare 
Marlene Karlsson, kassör 
Ingvar Lidebring, ledamot 
Maria Godée, ledamot 
Margareta Risberg, ersättare 
Charlie Jönsson, ersättare 
Ingrid Winbo, ersättare 
 
Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda styrelsemöten. Styrelsemötena har 
huvudsakligen ägt rum i Studiefrämjandets lokaler på Peter Åbergs väg 1, Falkenberg. 
Årsmöte genomfördes den 4 februari 2020. 

Sedan länge finns det en så kallad Grön-titt-kommitté kopplad till styrelsen. Under 2020 har 
kommittén bestått av följande tre ledamöter: 

Anita Johansson 
Irene Torstensson 
Louise Ullstadius 
 
Kommitténs uppgift har varit att anordna visningar och besök i framför allt privata trädgårdar 
i Falkenberg med omnejd. 

 

Revisorer och valberedning 

Föreningens revisorer består av två ordinarie ledamöter och en ersättare. Ordinarie ledamöter 
under 2020 har varit Ingela Bertilsson och Inger Björkman -Tolfesgård. Ersättare har varit 
Eric Svensson.  

Föreningen har under flera år saknat en valberedning. Det har inneburit att styrelsen själv fått 
agera som valberedning vilket varit olyckligt bland annat ur demokratisynpunkt. Det är 
årsmötet som utser valberedning men en styrelse kan vid behov utse en interimistisk 
valberedning. Efter ett omfattande arbete med många personkontakter kunde styrelsen under 
2019 hitta villiga kandidater till en interimistisk valberedning. Styrelsebeslut om att inrätta en 
sådan fattades 2019-09-16. Årsmötet utsåg därefter en valberedning för 2020 bestående av 
Lars Andersson och Berit Johansson.  

Både revisorer och valberedning har en mandattid på ett år. 
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Medlemmar 

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 318 vilket är en ökning jämfört med 2019 då 
antalet uppgick till 310.  

Ett stort problem har varit att styrelsen inte haft tillgång till mejl-adresser för samtliga 
medlemmar som har en sådan adress. Ett heltäckande mejl-register skulle på ett markant sätt 
underlätta och effektivisera information från styrelsen. Under 2019 och löpande därefter har 
styrelsen försökt få fram mejl-adresser till så många medlemmar som möjligt. Arbetet har 
resulterat i att det vid 2020 års utgång fanns 256 mejladresser vilket får anses 
tillfredsställande. 

Riksförbundet har under 2020 beslutat att varje lokal trädgårdsförening ska hantera och 
ansvara för sitt eget medlemsregister. I samband med detta gav Riksförbundet styrelsen i 
uppdrag att inom sig utse en ledamot med ansvar för registret. Utsedd ledamot har därefter 
deltagit i en on-lineutbildning för hantering registret. Att medlemsregistren kan skötas lokalt 
kommer att underlätta uppdatering och hantering av exempelvis adressändringar, registrering 
av nya medlemmar med mera. 

Medlemmar i föreningen har i likhet med tidigare år erhållit rabatter vid inköp i ett antal 
plantskolor och blomsterbutiker inom Falkenberg med omnejd. 

 

Verksamhet 

Föreningens verksamhet 2020 har, som så mycket annat, präglats av pandemin. Av totalt 18 
planerade arrangemang kunde 12 genomföras. Det har framför allt varit inomhusarrangemang 
som ställts in på grund av gällande pandemirestriktioner. 2019 genomfördes 16 arrangemang.  

Enligt tidigare beslut måste medlemskort uppvisas vid besök av samtliga arrangemang. Icke 
medlemmar är naturligtvis också välkomna men måste då räkna med en inträdesavgift på 40 
kronor som lägst. Vissa arrangemang är dock enbart avsedda för medlemmar vilket då anges i 
programfoldern. 

Föreläsningar  

Biodling i trädgården med Bengt Frizell 2020-02-11 

Lär dig ta sticklingar och ympningar med Agneta Johansson 2020-03-15. INSTÄLLT 

John Taylor 2020-04-02. INSTÄLLT  

Gröna tittar 

Gröna tittar har kunnat genomföras enligt plan då det varit utomhusarrangemang. Ägarna till 
besökta trädgårdar har varit enligt följande: 

Lina Prytz, Skrea stationssamhälle 2020-05-14 

Lena och Lars Svensson, Getinge 2020-05-27 

Lisbet och Göran Eriksson, Ljungby 2020-06-09 

Eva och Dag Göransson, Västra gärdet 2020-07-02 
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Pia Berg, Hjortsberg 2020-08-06 

Louise och Anders Ullstadius, Heberg 2020-10-14 

Minikurser, övriga arrangemang  

Bär och frukt på Höråsens plantskola 2020-04-22 

Betonggjutning 2020-05-10. INSTÄLLT 

Trädgårdsresa 2020-05-30. INSTÄLLT 

Pumpa till tusen 2020-08-30 

Ringmärkning Getterön. INSTÄLLT 

Kransbindning och adventspyssel 2020-11-22. INSTÄLLT 

Växtmarknader 

Växtmarknader har arrangerats vid två tillfällen 2020-05-02 och 2020-09-05. Marknaderna 
har ägt rum på lilla torget utanför ICA Kvantum lördagar kl. 09.00 -12.00. 

 

Besök 

Antalet besök på årets arrangemang uppgick till 323. Det är en betydligt lägre siffra än 
föregående år då antalet besök uppgick till 445. Det är troligt att pandemin även här har 
inverkat. Föreningen har ju också haft färre arrangemang under året vilket naturligtvis 
påverkar besökssiffran. Antalet besök på växtmarknaderna ingår inte. 

 

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat uppvisar ett överskott på 14 190 kronor. Styrelsen föreslår att överskottet 
balanseras i ny räkning. 

 

Falkenberg den 1 februari 2021 

 

 
………………………… ………………………………… 

Nina Ödman Kristina Frizell 
ordförande sekreterare 
 

………………………… ………………………………….. 
Marlene Karlsson Ingvar Lidebring 

kassör ledamot 
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………………………….. ………………………………………. 

Maria Godée Margareta Risberg 
ledamot ersättare 
 

 
…………………………… ……………………………………… 

Charlie Jönsson Ingrid Winbo 
ersättare ersättare 
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