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BILAGA 2

Verksamhetsberättelse för 2020
Sollentuna Trädgårdsgille hade vid årets slut 462 huvudmedlemmar och 83
familjemedlemmar. Både antalet huvudmedlemmar och familjemedlemmar har minskat
med ca 4 % jämfört med 2019. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård
vilket innebär att Gillets medlemmar har tillgång till RST:s tjänster, till exempel fri
trädgårdsrådgivning och tidningen Hemträdgården.
Årsmötet hölls 2020-02-18. Efter val och konstituerande möte har styrelsen haft följande
sammansättning:

Styrelse
Riitta Almgren, ordförande
Maria Gille, vice ordförande
Victoria Marklund, sekreterare
Carina Blixt, kassör
Jill Åkerblom, ordinarie ledamot
Therese Larsson, ordinarie ledamot
Katarina Wicksell, ersättare
Gizella Vizler Lindberg, ersättare

Övriga funktionärer
Webbansvarig

Jannecke Schulman
Revisorer
Maria Hertzberg ordinarie revisor, sammankallande
Eva Holmgaard, ordinarie revisor
Berit Bergquist, revisorsersättare
Valberedning
Lotta Erdelyi, sammankallande
Agneta Östlund
Lars-Åke Östman
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Styrelsemöten och information

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten.
Föreningens medlemmar har hållits informerade om verksamheten på flera sätt:
 Föreningens hemsida www.sollentunatradgard.se har hållits aktuell med information om
såväl kommande aktiviteter som reportage från genomförda aktiviteter. Hemsidan har
haft ca 70 besökare per dag i genomsnitt. Motsvarande siffra var 62 föregående år.


Två programblad under året, ett på våren och ett på hösten har skickats per post till
medlemmarna. En mindre upplaga av programbladet fanns att hämta på alla föredrag,
främst för icke-medlemmar.



E-postutskick om kommande aktiviteter till alla medlemmar som rapporterat in sin epostadress. Sammanlagt har 35 e-post utskick gjorts.



Föreningens Facebook-sida är en sluten grupp, bara för medlemmar. Avsikten är att göra
det lättare för medlemmarna att kommunicera med varandra och dela med sig av sina
erfarenheter och bilder. Gruppen har 172 medlemmar, samma nivå som året innan.



Året 2020 har inneburit speciella utmaningar för hela samhället inklusive Sollentuna
Trädgårdsgille. Orsaken var Coronautbrottet i mars månad med stora konsekvenser.
Januari och februari kunde vi följa planeringen men resten av vårens föredrag och
växtkalaset blev avbokade. Sommarens trädgårdsvandringar genomfördes juli-augusti
med fem vandringar. Tack alla värdar och deltagare som följde instruktionerna från
Folkhälsomyndigheterna men samtidigt hade en njutningsfull, underbar kväll.
Höstens växtkalas som genomfördes på ett öppet fält lockade många deltagare.



Höstterminen genomfördes med begränsad publik i Amorina. Föredragen blev filmade
och sändes efteråt via Youtube under en fredag-söndag. Föredraget som var planerat i
november blev dock inställt.

Programaktiviteter

Föreningens medlemmar har under året erbjudits 14 aktiviteter:

Vår- och sommarprogram
21 januari
3 februari
18 februari
18 februari
24 mars
24 mars
22 april
9 maj
30 maj
1 juni

Trädgårdsmyller av Christina Winter
Frö- och knölbyteskväll hos Agneta Östlund
Årsmöte
Gråärtor, rovor och den älskade kålroten av Agneta Magnusson
Välkomstmöte, avbokat
Konsten att odla som skogen av Phillipp Weiss, avbokad
Gammeldags rosor av Gunilla Uhlin-Friberg, avbokad
Överbydagen, avbokad
Kurs i tillverkning av växtstöd, avbokad
Växtkalas, avbokat

Trädgårdsvandringar
v.28
Lotta Erdelyi, (två vandringar) Sundbyberg, Duvbo
v.29
Jannecke Schulman, (tre vandringar) Edsviken
v.32
Elisabeth Bernhardtz,(två vandringar) Edsviken
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v.34
v.35

Gizella Vizler Lindberg, Tureberg
Jenny Lind, Sundbyberg, Ursvik

Höstprogram
2 september
21 september
21 oktober
25 november
8 dec

Växtkalas hos Jannecke Schulman
Odla på växternas villkor av Peter Korn (högst 50 personer)
Gammeldags rosor i samplantering av Gunilla Uhlin-Friberg (som ovan)
Julkransar med Linda Schilén, kasse med allt material och nätintroduktion
Julgrupper med Linda Schilén genomfördes som ovan

Andra händelser under året



Vi har övergått till ArcMember som är ett datoriserat medlemsregister inkl ett
mailsystem. ArcMember innebär bl a bättre översikt och större säkerhet.
Vi har fått ett nytt ljud- och ljussystem i Amorinasalen samt en uppfräschning av
lokalen. Bokning av lokaler är fortfarande ett förbättringsområde för kommunen.

Stort tack alla medlemmar för ert tålamod när ändringar och avbokningar har haglat och
styckat sönder er planering. Vi i styrelsen har försökt hitta nya tekniska lösningar för att
kunna erbjuda ett givande program, trots att pandemin har stormat kring oss. Vi längtar
tillbaka till det normala, att träffas och trädgårdsprata som förr.
Med förhoppning om att Sollentuna Trädgårdsgilles medlemmar har varit tillfreds med
verksamheten under 2020.
Sollentuna 2021-01-20
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