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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2006

Verksamhetsidé
Vid fullmäktigemötet 1999 och 2000 fastställdes syftet med Riksförbundet Svensk Trädgård
och verksamheterna ute i föreningarna till:
Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad
kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset i regionen.
Riksförbundet Svensk Trädgård bildades år 1900. I ändamålsparagrafen finns att läsa:
”Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt
obunden. Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och att verka
för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön i landet genom utrednings-,
rådgivnings- och informationsverksamhet, utgivning av tidskrifter och annan litteratur samt
genom initiativ riktade till myndigheter, företag och andra organisationer.
Förbundet skall vara en huvudorganisation för trädgårdsföreningar och deras regionala
sammanslutningar samt enskilda personer. Det skall också arbeta för förbättring av
fritidsodlingens villkor i landet. Förbundet skall också främja samarbetet med
hushållningssällskap och andra organisationer som verkar för fritidsodling på såväl det
nationella som det nordiska planet.” (ur Riksförbundet Svensk Trädgårds stadgar)

Förbundets styrelse
Ordinarie ledamöter
Katarina Dunér, Lund, ordförande (vald - 05 för två år)
Birgitta Rämert, Uppsala 1:e vice ordförande (vald –05 för två år)
Eric Håkansson, Urshult (vald - 06 för två år)
Ola Carlehög, Järved (vald - 06 för två år)
Agneta Wendesten, Åsa (vald - 05 för två år)
Kjell Marklund, Ostvik (vald - 05 för två år)
Nina Sahlin, Bjärred (vald - 05 för två år)
Fredrik Hjortzberg-Nordlund, 2:e vice ordförande (vald - 06 för två år)
Kajsa Eriksson (vald - 06 för två år)
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Kansliet
Följande personer har tjänstgjort på kansliet:
Ola Bixo, förbundssekreterare (heltid januari t.o.m. november därefter tjänstledig 6 mån)
Eva Wirén, trädgårdskonsulent (heltid)
Birgitta Radetzky, projekt (deltid 25 % t.o.m. september)
Inger Ekrem, organisationssekreterare (deltid 50 %, föräldraledig hela året, men har arbetat
timmar med hemsidan)
Marianne Åhlén, vikarierande organisationssekreterare (heltid)
Stella Westerlund, marknadsansvarig projektledare (25% från och med oktober)
Fredrik Hjortzberg-Nordlund (timmar under december)
Rekrytering av vikarierande förbundssekreterare har genomförts under hösten.

Revisorer
Ordinarie
Auktoriserad revisor Gunvor Eriksson, Lindeberg Grant Thornton Revisionsbyrå, Stockholm
Jouko Månsson, av förbundet vald revisor, Ronneby
Suppleant
Bertil Jacobsson, Västerås

Valberedning
Lena Kügler, Alingsås, sammankallande
Ove Nielsen, Bräkne-Hoby
Gulli Hedin, Bjästa Anundsjö

Medlemmar och föreningar
Antalet föreningsanslutna medlemmar uppgick den 31 december 2006 till 26842. Totalt fanns
179 föreningar och 10 läns- eller regionförbund. Antalet direktanslutna medlemmar var 2888.
Dessutom har 56 föreningar familjemedlemskap vilket medför ytterligare 2140 betalande
familjemedlemmar. Totalt uppgick alltså antalet medlemmar till 31870 st. Den siffra som
angavs för år 2005 omfattade 30689 personer. Ökningen uppgår till 3,84 procent.
720 medlemmar har anslutit sig under hösten 2006. De är medräknade i ovanstående siffror,
men betalar endast för andra halvåret.
Vidare har vi 12 hushållningssällskap anslutna. Vi har också 99 prenumeranter på tidningen.
Det är viktigt att komma ihåg att dessa prenumeranter utgörs av bibliotek och liknande
institutioner. Antalet prenumeranter har ökat med 10 st.
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Fyra nya föreningar har bildats under året:
Telgebygdens trädgårdssällskap, Ringsjöbygdens trädgårdsvänner, Hofors-Torsåker
trädgårdsförening och Maskrosens trädgårdsklubb (i Junsele)
Generellt kan sägas att lokalföreningarna är mycket aktiva och har haft stor och skiftande
verksamhet med föredrag, kurser, trädgårdsvandringar, växtbytardagar och mycket annat.

Föreningsservice
Medlemsadministrationen har under året ytterligare finjusterat arbetet med medlemsavgifter
och service till föreningarna. Arbetet på Medlemsservice kan kortfattat beskrivas enligt
följande :
- Diarieföring
- Registrering och ändring av medlemsuppgifter
- Hantering alla betalningar till kansliet
- Utskick av tidning till nya medlemmar
- Avisering till nya medlemmar
- Telefon- och e-postkontakt med föreningsfunktionärer och medlemmar
- Förse föreningarna med listor och etiketter
- Skicka ut värvningsmaterial till föreningar som önskar det
- Utskick av Composten, listor mm 4 ggr under året
- Utbetalningsunderlag till föreningarna 5 ggr under året
- Beställa medlemskort med lämpligt intervall
- Årsavisering för föreningarna som använder central uppbörd
- Påminnelse om obetalda avgifter (Gäller central uppbörd)
- Skicka adressunderlag för Hemträdgården 6 ggr/år
- Skicka ut informationsmaterial till andra än föreningar
- Förmedla kursanmälningar, bokbeställningar mm
- Försäljning av böcker och särtryck
- Medlemskortet i plast har skickats till alla nya medlemmar.

Aktivitetsbidrag
Föreningarna har kunnat söka aktivitetsbidrag för rådgivning och information om miljö- och
resursbevarande fritidsodling. Kansliet har under år 2006 fördelat 175 000 kr.

Informationsverksamhet
Informationsmaterial, böcker och faktablad har tagits fram och tillhandahållits.
Kansliet har bedrivit PR-verksamhet, tagit fram och försett föreningar med värvningsmaterial.
Interninformationsbladet Com.posten har under år 2006 gått ut med fyra nummer till alla
föreningarnas ordförande och kassör, samt som pdf-fil till alla på e-postlistan för
föreningsaktiva. Com.posten är en kontaktlänk från kansliet med föreningsinformation och
tips för aktiva föreningar.
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En särskild E-postlista för föreningsaktiva används och förser aktiva föreningsmedlemmar
med aktuell information och ger även möjlighet för föreningar att sprida information till andra
föreningar.
Hemsidan www.tradgard.org
fungerar som anslagstavla för föreningsinformation, men är också ett ansikte utåt.
Lokalföreningarna har adresser till föreningen på hemsidan. Dessutom kan lokalföreningarnas
hemsidor nås via länkar. Via hemsidan har ett stort antal förfrågningar om medlemskap och
informationsmaterial kommit. Hemsidans utseende har förnyats under året.
Hemsidans lista på kunniga trädbeskärare har uppdaterats, liksom listan för trädgårdsdesign.
Intresset från massmedia har varit stort och vid årsskiftet finns med stor spridning över landet
99 trädbeskärare och 35 personer som av arbetsgruppen för trädgårdsdesign godkänts för
designlistan.
På hemsidan har interaktiva studiecirklar kring boken Med gröna fingrar, framtagen med
medel från Jordbruksverket, bedrivits av Göran Eriksson.
På hemsidan finns medlemssidor
med lösenordskrav där det finns faktablad som pdf-filer och en del bilder och texter. En
samling av frågor och svar från Eva Wirén finns också med.

Årets förening
Till tävlingen om ”Årets förening 2005” nominerades tretton föreningar. Juryn som bestod av
vår styrelse bedömde utifrån prestation och antal medlemmar föreningen ökat med under året,
med hänsyn tagen till antal fritidsodlare i föreningens upptagningsområde, föreningens ålder
och nyskapande värvningskampanj, att kopieras av andra. Till vinnare utsågs Trosabygdens
trädgårdssällskap. Årets förening får förutom ära och diplom även 5 000 kr i pris. De övriga
nominerade föreningarna erhöll boken ”Trädgårdsdesign”, som författats av Ann-Christin och
Dan Rosenholm.
Försäkringsskydd
Trädgårdsföreningar som är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård har via förbundet ett
försäkringsskydd. Det innehåller fyra olika saker. Ansvarsförsäkring: ”Gäller vid
skadeståndskrav för sak- och personskada som uppstår till följd av verksamheten i föreningen
eller genom skadebringande egenskaper i levererade produkter från föreningen.”
Förmögenhetsbrottsförsäkring. ”Gäller för skada som föreningar orsakat genom förskingring,
undandräkt eller grov förskingring, trolöshet mot huvudman. bedrägeri, bedrägligt beteende
eller grovt bedrägeri, stöld, snatteri eller grov stöld.” Rättsskydd. ”Gäller för juridisk hjälp vid
till exempel avtalstvister och liknande.” Olycksfallsförsäkring. ”Den gäller för våra
medlemmar som i föreningsaktiviteter utfört trädgårdsarbete, t ex beskärning och invalidiserat
sig.”
Start av nya föreningar
Kansliet har under året genomfört ett stort antal aktiviteter för att starta och stödja nya
trädgårdsföreningar och aktivera gamla över hela landet.
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Ekonomi och personalfunktion
Ekonomi- och personalfunktionen har till stor del skötts av förbundssekreteraren med inhyrd
hjälp av en bokföringsfirma. Under hösten 2006 har den tidigare bokföringsfirman lämnat oss.
Från och med oktober har bokföringsbyrån Hägern anlitats. Hägern har sina lokaler i samma
hus som kansliet vilket innebär stora fördelar.

Hemträdgården – medlemstidningen
Ett mycket viktigt hjälpmedel för att främja Riksförbundet Svensk trädgårds syfte – kanske
det tydligaste - är medlemstidningen hemträdgården. Här ska både nybörjaren och
trädgårdsexperten hitta intressant läsning. I Hemträdgården medverkar de trädgårdsskribenter
och trädgårdsfotografer som seriöst och vederhäftigt vill öka intresset för och sprida kunskap
om trädgårdsodling i Sverige.
Hemträdgården utkom 2006 med sex nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev 408 sidor,
varav 34,5 annonssidor, ca 9 sidor radannonser på Trädgårdstorget och fyra bilagor (2005: 26
annonssidor, 5 sidor radannonser och 3 bilagor). Medelupplagan för Hemträdgården under
2006 var 33 275 exemplar.
Hemträdgårdens Trädgårdsspanare genomför enkla medlemstester i den egna trädgården. Det
är ett roligt sätt för medlemmarna att vara aktiva och känna samhörighet. Det finns i detta
också en kunskapsinhämtning och konsumentupplysning. Uppdraget 2006 handlade om
naturliga fiender till liljebaggen och skedde i samarbete med SLU. Cirka 60 medlemmar
deltog på lite olika sätt, dels genom att svara på en enkät, dels genom insamling av liljebaggar
och liljebaggslarver. Tidningen kommer att återkomma till detta senare.
Ansvarig utgivare: Ola Bixo
Redaktör: Karin Görling
Redaktionssekreterare: Margit Alm
Layout: Rudérus Design AB
Annonser: Ewa Westman
Tryckeri: Color Print Sweden AB
Särtryck
Två särtryck av artikelserier från Hemträdgården har tagits fram och tryckts. Det ena heter
”Lär känna jorden” och författare är Rune Bengtsson och Eva Lou Gustafsson. Det andra
heter ”Växthantering – från idé till verklighet” och författare är Tomas Lagerström.
Särtrycken kommer att erbjudas skolor och övriga intresserade.

Övrigt
Två kurser för Grönt kort i fruktträdsbeskärning har genomförts med arborist Harald
Kratschmer som kursledare. En kurs hölls i Julita i Södermanland och den andra på Gesunda
gård , Sollerön.
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Trädgårdsrådgivning
Riksförbundet Svensk Trädgårds rådgivningsverksamhet per telefon och e-post har skötts av
trädgårdskonsulent Eva Wirén. Hon har även svarat för föredrag, trädgårdsvandringar,
rådgivning vid lokala föreningsevenemang och mässor, information via Hemträdgården och
faktablad samt medverkat i radio och granskat trädgårdsartiklar från allmänreportrar.
Eva Wirén har även deltagit i Riksförbundet Svensk Trädgårds engagemang under mässan
Nordiska Trädgårdar och informerat på FrågeFORum.

Miljöarbetet
Arbetsgruppen har träffats två gånger under året. Arbetet med en miljöpolicy för
Riksförbundet Svensk Trädgård har resulterat i ett förslag till miljöuttalande och aktiviteter
kopplat till detta. Diskussioner fördes på höstens tre regionkonferenser där ett tema var
”Miljöhänsyn ända ut i trädgårdstäppan”.
Praktikant
Svensk Trädgård tog under våren emot en praktikant från KY-utbildningen i Enköping, Lena
Gard-Skoglund. Hon följde trädgårdskonsulent Eva Wirén i hennes dagliga arbete och
sammanställde ett eget projektarbete ”…men finns det inget jag kan spruta med?”, som
handlade om bekämpning i hemträdgårdar.

Riksförbundet Svensk Trädgård – intresseföreningen
Riksförbundet Svensk Trädgård har företrätt fritidsodlingens intressen i en rad sammanhang
och bevakar våra intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning samt utformning av
lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägaren.
FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation
Riksförbundet Svensk Trädgård, Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar och
Sällskapet Trädgårdsamatörerna bildade 1989 FOR för att samordna arbetet med att företräda
fritidsodlingen. Fritidsodlare är alla som odlar i sin trädgård, på koloniområde eller liknande
och även hobbyodlare av krukväxter. FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom
rådgivning, konsumentbevakning, aktiviteter på trädgårdsmässan på Stockholmsmässan i
Älvsjö och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer. FOR har förutom
de tre initiativtagarna följande medlemsorganisationer:
Förbundet Organisk Biologisk Odling, Svenska Clematis Sällskapet, Sällskapet
Blomstervännerna, Svenska Saintpauliasällskapet. Gesneriasterna, Svenska Hoya Sällskapet,
Svenska Rosensällskapet, Sveriges Pomologiska Sällskap, Svenska Pelargonsällskapet och
Svenska Rhododendronsällskapet.
Ordförande i FOR är Göran Svanfeldt. Riksförbundet Svensk Trädgård representeras i
styrelsen av Birgitta Rämert, som vice ordförande i FOR, och av förbundssekreterare Ola
Bixo. Sedan december har tillträdande förbundssekreteraren Elisabeth Svalin Gunnarsson
ersatt Ola Bixo.
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FOR har haft upprepade kontakter med riksdagsmän och departement . Ola Carlehög har
deltagit i Friluftsrådets konferens i Vålådalen. Kontakter med massmedia har skett, främst i
samband med trädgårdsmässan.
Representation i samtliga botaniska trädgårdars styrelser. Medverkan i CUL - Centrum för
uthålligt lantbruk. Samverkan med Movium. Medverkan i Elitplantstationens verksamhet.
Medverkan i Programmet för odlad mångfald (POM) och medverkan i inventeringsarbetet.
Finansiering, planering och administration av nätverk med trädgårdsrådgivare för fritidsodlare
över hela landet. Träffar med trädgårdsrådgivare.
Mässan ”Nordiska trädgårdar” i Älvsjö samlade 59238 besökare varav 701 representanter från
press, och radio. Genom detta omfattande samarbete mellan Stockholmsmässan och i princip
samtliga sällskap och organisationer för fritidsodling och trädgård som fritidssysselsättning
erbjuder mässan ett unikt brett utbud av information. Likaså uppvisar mässan ett stort
kontaktnät beträffande bokförlag, tidskrifter, massmedia, föredragshållare, författare.
FOR har under året betalat bidrag till SLU för stöd till trädgårdsrådgivarna.

Representation
Eva Wirén deltog vid konsulentträffen för FOR:s nätverk av trädgårdsrågivare. Den
genomfördes i år i på Högbo Bruk, Sandviken.
Åke Truedsson har varit Riksförbundet Svensk Trädgårds representant i Elitplantstationens
styrelse.

Utåtriktade aktiviteter
Trädgårdsmässor och andra evenemang
Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i FOR har Riksförbundet Svensk
Trädgård varit samarbetspartner med Stockholmsmässan beträffande trädgårdsmässa för
fritidsodlare. Förbundet och/eller lokalföreningarna har varit engagerade i en rad andra
trädgårdsmässor och skördefester i landet.
Bok och Bibliotek
Syfte för projektet var att på Bok & Bibliotek skapa en mat- och trädgårdsavdelning för
försäljning och marknadsföring av böcker på dessa teman. En mötesplats för professionella.
En avdelning där de fyra aktörerna Kockteatern, Café, Bokhandel och Trädgård möter
allmänhet för inspiration inom mat och trädgård.
Tanken med trädgårdsavdelningen var att skapa en trädgårdsoas, en bra scenografi för
intervjuer och TV, men framför allt något som uttryckte det stora trädgårdsintresset.
Ca 1000 kvadratmeter stod till förfogande. Ett fyrtiotal medlemmar från olika lokala
föreningar deltog i planeringen och utförandet.
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Svenska Mässan och Mat & Trädgårdsgruppen tillhandahöll monteryta. Göteborgs botaniska
trädgård, Gunnebo m fl tillhandahöll hjälp med att ta fram växtmaterial. Sponsorer
tillhandahöll möbler, växthus, växter, kringutrustning och pengar för att täcka kostnader för
montern. Riksförbundet Svensk Trädgård och FOR tillhandahöll projektledning. Kungsbacka
Trädgårdsvänner, Sällskapet Hortikulturens vänner, Örtassällskapet, STA m fl lokala
organisationer inom FOR ställde ideellt upp med att bära, köra, hämta, vara monterpersonal,
och vakta.
Montern blev mycket uppskattad. Förlagen och deras författare tyckte trädgårdsinslaget blev
ett riktigt bra lyft.
Ett mycket viktigt resultat av evenemangen på mässan är det samarbete som uppstått mellan
FOR:s medlemsföreningar i Västsverige. Gruppen har under arbetets gång lärt känna varandra
och på ett utmärkt sätt samarbetat.
Mässan hade ca 100 000 besökare som kan jämföras med Stockholmsmässans 60 000.

Sammanträden och möten
Fullmäktige
Riksförbundet Svensk Trädgårds ordinarie fullmäktigesammanträde år 2006 hölls i Kista 8- 9
april. Under första dagen berättade trädgårdskonsulent Eva Wirén om sitt arbete Trädgården
och miljön. Vidare berättade Christina Säll från GRO om trädgårdsbranschen ur
fritidsodlarens perspektiv.
Fullmäktige gästades också Else Mikkelsen, direktör på det Danske Haveselskab som
berättade om sin förening och dess verksamhet.
I det formella fullmäktigesammanträdet 9 april deltog 42 personer.
Fullmäktige behandlade ett förslag till stadgeändring, som i första hand berör de icke
föreningsanslutna medlemmarnas ställning. Förslaget kommer att behandlas en andra gång
för slutgiltigt antagande vid fullmäktige år 2007.
Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemsavgifter är oförändrade för år 2007 fastställdes till
följande:

Föreningsmedlemmar
Direktanslutna medlemmar
Hushållningssällskap
Stödjande medlemmar

2006
190 kr
240 kr
610 kr
810 kr

2007
190 kr
240 kr
610 kr
810 kr
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Sommarmötet 2005
Sommarmötet 5–6 augusti år 2006 på Österlen innehöll ett späckat program med besök i en
rad privata trädgårdar och andra intressanta begivenheter genomfördes med god organisation
och hög servicegrad. Årets förening, Trosabygdens trädgårdssällskap, blev korad.
Kungl. Patriotiska sällskapets medalj i silver ”för förtjänster om trädgårdsodling”
överlämnades till Göran Svanfält, ordförande i FOR och till trädgårdsrådgivarna Solveig
Sidblad och Eva Wirén.

Styrelsen
Sammanträden med Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse hölls 17-18 februari, 7 - 8 april,
4 augusti och 17 november.

Regionträff
Under hösten fortsatte serien regionkonferenser med besök i Jönköping, Kristinehamn och
Halmstad. Målsättningen är att skapa god kontakt mellan föreningarna och med kansliet.
Teman var miljö och hur vi skall umgås med massmedia.

Ekonomi
Under år 2006 har Riksförbundet Svensk Trädgård mottagit oförändrade anslag från
jordbruksverket. I övrigt hänvisas till årsredovisningen.
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Styrelsen konstaterar sammanfattningsvis
Att vi följt den verksamhetsplan som fullmäktige beslutat om. Ekonomiska resultatet
överstiger budget då fonderna gått bra. Medlemsutvecklingen har varit fortsatt mycket positiv.

Täby i februari år 2007

Katarina Dunér

Birgitta Rämert

Ola Carlehög

Nina Sahlin

Kajsa Eriksson

Fredrik Hjortzberg-Nordlund

Eric Håkansson

Kjell Marklund

Agneta Wendesten
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