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Västezu»lh  Tiädgårdssärlskap

Mälaröarna  och  Västerort

Styrelsens  verksmhetsberättelse  2021

2021  var  det  andra  året  med Covid-restriktIoner.  Under  hösten  X)20  hoppades  vi att  2021  skulle  vara  annorlunda

och planerade  ett  tradltionellt  proBrarri  för  2021.  Men  innan  jul  stoppade  vi lrycket  av programmet, bokade  av

vårens föreläsningar rnomhus och plockade in fier ulomhusaktiviteter. SamtliB,i  aktiviföter i programmet 2021,
g utnmhiis  aktiviteter  ocli  3 vFil anpassade  Inomhus  aktiviteterpå  hösten,  varvälbesökta  och  så uppskattade.

Tötalt  beSökteS  aktlvlteterna aV 2S9 medlemmar inkluslve styrelse öCh 13 8äSter.  Under sommaren startade också

On n'l  trJdgårdsbestSksgrupp med 8 dcltagare  5Öm bC!SÖkte varandras lradgåtdar  OClI tltb/tte  erfarenheler.

Årsmötet  planerades  ttll  junl  men kunde  inle  hellerdå  gerinmföraspå  annat  shtt  än Pcr capsulam  den

23 maj-14  juni  2021.  Alla styrelsedokument  fanns  tillgängliga  inkluslve  ett  styrelseprotokoll  för  alfa att  ta de1 av OCI!

korrimentera.  Inga kommeritarer  från  medlemmarna  kom  iri oeh därmed  kunde  årsrnötet  slutföras.  Hela styre1sen

V&r kVar  lltOn1 Nlna Jafkegåfd  Söm aVgiCk på egan  begäriin.  vl valde  att  med tanke  på onistandlgheterna  låta  liennes

styrelseplats  vara  vakant.

Styrelsen  har  haft  14  styrelsemöten,  mestadels  diBltalt  men nied  tre ryslska nMen  då vi trJffades heinma hos
varandra  under  hösten.  Året  kunde  också avstut;is  msd  an julmiddag  r6r  styrelseledamöter,  web-master  och Nina

som  tldlgare  är lij;i1pt  oss mycket  I (ikagriippen.

I juni  fick  vi veta  att  vår  vanliga  lokal  Tempus  1nte kunde  ta emot  oss lär+gre. I alla  fall inte  under  två år framåt  då

byggnaden  renoveras.  Det satte  igång  ett  arbete  med  att  st'ka  altemativa  lokalerlnrör  2022.  Inga töredraB  kunde

planeras  ocli  splkas  iiinan  vi visste  am vi över  huvud  taget  hade  en lokal.  Under  hästen  hade  vi turen  att  kunna  boka

om två föredraHien  föreningslokal  på Tältgatan  8. Trevligt  och  ganska  tilJgänglig mcn som mest 50 personer tilUtet
så vt sökte  vidare  efter  en annan  lokal  för  X)22.  Sällskapets  föredrag  kommer  att  hållas  I Bromm;i  Folkhögskol,i,

Åkes)iovsvägen  291 Bromma.  Stor  lokal,  rimliH  liyra  och nära T-bana  Brommaplan.

under  2021  (hk  VI likSorn  Övrlga trhd@årdssällskap,  av RlksFörbundet  Svansk  Tr5d@ård t1118å11[ till  deras  huvudreglster

d;ir  alla våra  medtemmar  finns  reBistrerade.  Därmed  behöver  vi Inte  längre  reira ett  egs  medlemsregister  vid sidan

om  och  kan  vara  säkra  på att  vi Inte  mtssar  någon  i ett  utskick.

Lltöverstyrelsen så har Carnilla Hilldin,  som under månHa år skött vår webb, fortsatt med det och hade en iiel del
lobh under året med alla ändringar Under 2021 öppnade hon också upp en ny Facebookslda för Västerorts
TrädB!irdssällskap. Man söker dit med sitt medlemsnuminer oc}i Ida@ har VI 78 medlerr+rnar.

I va)berednin@en  ko(( In@rid ?!lelin  e+ver ansvartit  mm  gmmankaliande  med Åsa Nardlander  och Margot  Hammarsten

som medlemmar.  Sältskapets  revisorer,  Sinikka  Suutari  och  Ann-Marie  Tornegård  omvaldes  på årsmötet.

V;isterorts TrädHårdssällskap fick under året 31 nya medlemmar och 6i avsfutade sitt nredlemskap. Årel slulade med
attvi  hade  474 aktiva  medlemrnar,  dvs 29 färre  än 2020.

De bifogade  ekonomirapporterna  visar  att tack  vara  tidiga  anpassningar  till  rådande  förhållanden  samt  h%a  antal

dellaBare  I de aktivlteker  som  genomfördes  kunde  oönskade  kostnader  undvikas.  Resultatet  för  år 2ö21  blev

15 174  kr lärnfört  rned -3 926  kr 2020.  Slantarna  SparilS tlll  efterliingtade  aktlviler  fraingant.

Ekerö  2022-02-01

Ordförande  Väste!iorts  Trädgårdss!illskap

Teri  Lee Erlksson

Kassör  Västerorts  Tr;idgårdssällskap
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VästerortsTrädgårdssällskap  BUDGET2022
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Medlemsavgifter  29240  31255  28855  37320  27000

Förei'iingsbidrag  2000  4000  0 0  0

Kaffefsg,lotteriminmedlemsmöten  31583  22398  8325  8115  19880

Trädgårdsmarknad  0  16  556  0 0
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Programb1adet2021  -5480  -4 162  -11 158  -3910  -3400

Tradgårdsmarknad  0  -2112  0 0  0

Utvarderings/Styrelsemiddagar  0  -4882  0 -3510  -3600

Årsmöteskostnader  0 -1 77.)  -l  818  -1 818  -3 600

Kontorsmaterial,portomm  -4179  -2 126  -797  -1986  -750
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Bidget2022  omfattar

foruhxn  söllskapets forvaltnrng
3 digitala  föredrag

8 fysiska  föredrag

3 tradgårdsvisningar

2 workshops  samt

2 plant/fröbytarkvällar



Västerorts  Trädgårdssällskap

Revisionsberättelse  för  2021

Undertecknade,  som  av årsmötet  utbelts  att  granska  Västerorts

Trädgårdssällskap  för  verksamhetsåret  2021,1ämnar  efter  fullgjort  uppdrag

fö5ande berättelse.

Vi h-ar tagit  del  av räkenskaper  och futinit  att  de är förda  med  ordning  och

noggranrihet.  Vi har  granskat  styrelsens  förvaltning  av föreningen  bokförda

transaktioner  samt  resultat-  och  balansräkning.

Inkomster  octi  utgifter  är styrkt  med  nödvändiga  verifikationer.

Den  kontanta  kassan  och  det  kvarstående  värdet  på bank  har  kontro1lerats.

Vi har  öCkSå tagit  del  aV prOtOkOli  SOn1 fÖrtS  Vid st)/relsens  sat'nmanträden  OCh

övriga  harmlit'igar  som  lämnar  upplysningar  om  föreningens  ekonorrii  och

förvaltning.

Då vi furinit  allt  i god  ordning  tillstyrker  vi

att  balansräknfögen  fastställs,

att  styrelsen  l'ieviljas  ansvarsfriiiet  för  det  gångria  året,

att resultatet regleras enligt styrelsens förs1a@.

Stockholm  2022-02-26

Ann-Marie  Tornegård  '  Sinikka  Suutari



PROTOKOLL  FöRT  VID  VÄSTERORTS  TRÄDGÅRDSSÄLSKAPS  ÅRSMöTE  DEN 22 MARS  2022.

Plats  Bromma  Folkhögskola.

Mötet  öppnades  av ordförande  Elisabeth  Nyström.

Val av ordförande  och  sekreterare  för  årsmötmötetet.

Till  ordförande  för  mötet  valdes  Teri  Lee Eriksson.

Till  sekreterare  för  mötet  valdes  Marianne  Hanning.

Årsmötets  stadgeenliga  utlysande.

En inbjudan  till  årsmötet  gick  ut digitalt  samt  med  post  till  de som  saknade

mejadresser  den 22/1-2022,  vilket mötet  godkännde som varande enligt stadgarna.

Fastställande  av dagordning.

Styrelsens  förslag  till  dagordning  godkänndes.

Fastställande  av röstlängd.

Röstlängden  fastställdes  till  de 41 närvarande.

Val av två  justeringsmän  att,  jämte  årsmötets  ordföranden,

justera  årsmötets  protokoll  samt  vid behov  vara  rösträknare.

Till  justeringsmän  valdes:  Gun  Adnell  och  Ann-Marie  Tornegård

Styrelsens  verksamhetsberätteIse.

Ordföranden  Elisabeth  Nyström  och  kassören  Teri  Lee Eriksson  redovisade

verksamhetberätteIsen  för  2021.  Se bif.

Presentation  och  fastställande  av resultat-  och  balansräkning.

Kassören  Teri  Lee Eriksson  redovisade  resultat-  och  balansräkning  för  2021.

Se bif.

Revisorernas  RevisionsberätteIse.

Ann-Marie  Tornegård  föredrog  revisionsberättelsen  (bifogas  protokollet).  Revisorerna

ansåg  räkenskaperna  vara  i god  ordning  och utan  anmärkningar.

Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen.

Efter  redovisningen  av verksamhetsberättelse,  resultat-  och balansräkning  samt

revisorernas  berättelse  ansåg  mötet  enhälligt  att  styrelsen  kunde  ges ansvarfrihet  för

verksamhetsåret  2021.

Inkomna  motioner.

Inga motioner  hade  lämnats  in.

12. Fastställande  av budget  för  det  kommande  räkenskapsåret  2022.

Kassören  Teri  Lee Eriksson  föredrog  styrelsens  förslag  till  budget  för  verksamhetsåret

2022.  Mötet  godkännde  förslaget  till  budget  och  den  höjning  av årsavgiften  med  25 kr

till 365 kr för medelm och 405 kr för famiJemedlemskap  från 2023. Höjningen är en
anpassning  till  den  ökade  avgiften  till  Riksförbundet  Svensk  Trädgård  från  och  med  år

2022.



13 Valberedningen  angående  val  av ledamöter  till  styrelsen  samt  revisorer.

Valberedningens  sammankallande  Ingrid  Melin  presenterade  valberedningens  förslag

till  nya personer  att  ingå  i kommande  års  styrelse.

Mötet  beslutade föJa valberedningens  förslag och välja följande personer att ingå som
ledamöter  i styrelsen:

Eva Lundborg  ( sekreterare  omval  ) (2 år)

Carin  Fellenius  (2 år)

Myriam  Nylunda  (2 år)

Sara  Tegebrand  Frant  (2 år)

Eva Linderoth  (2 år)

Jenny  Sydhoff  (1 år)

Därutöver  ingår  följande  personer  som  invaldes  att  ingå  i styrelsen  under  två  år  vid

föregående  årsmöte:

Elisabeth  Nystöm  (ordförande)

Teri  Lee Eriksson  (kassör)

Maj-Len  Komi  (ledamot)

Eva Rönnblom  (ledamot)

Mötet  beslutade också att väJa föJande personer till revisorer:
Ann-Marie  Tornegård

Ann-Chalotte  Klerstad

14 Styrelsens  förslag  till  av valberedning.

I enlighet  med  styrelsens  förslag  valdes  följande  personer  att  ingå  i valberedningen  för

det  kommande  året:

Åsa Nordlander  (sammankallande)

Margot  Hammarström

Anita  Cederström

15 Övriga  frågor.

Inga  övriga  frågor  anmäldes.

16 Avslutning.

Ordföranden  avtackade  de avgående  styrelsemedlemmarna  och  valberedningen  för

gott  samarbete  samt  hälsade  de ny styrelsemedlemmarna  välkomna.

Marianne  Hanning

Sekreterare  årsmötet

Gun  Adnell

Teri  Lee Eriksson

Ordförande  årsmötet

i<

141i'1rrM - lit(]'vl;k!'/d) lJthQ-lC("
Ann-Marie  Tornegård  /

Bilagor:  Röstlängd,  revisionsberätteIsen,  årsberättelse  inkl.  resultat  och  balansräkning,  budget  samt

årsmÖtespresentationen.



Röstlängd  ÅRSMÖTET  22 mars  2022

Antal

1 Elisabeth  Nyström

2 Eva Lundborg

3 Teri  Lee Eriksson

4 Elizabeth  Eriksson

5 Helena  Ewenfält

6 Anita  Österlind

1G Anita  Österlund

2G Kristin  Orrestig  (gäst  till  Teri)

3G

Margaretha  Svanholm  (gäst

till  Marie  Nilsson)

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Föredragshållaren

gäst

Gäst

Medlemmar

7 Anna  Kristina  Thulin

8 Ann-Charlotte  Klerstad

9 Anne-Marie  Tornegård

10 Birgitta  Wallin

1l Bitte  Ramkvist

12 Camille  Hilding

13 Carin  Fellenius

14 Cecilia  Sjöberg

15 Elisa Casselbrant

16 Eva Lindelöf

17 Eva Linderoth

18 Eva Rasin

19 Gun  Adnell

20

21 Kina  Karström

22 Kristina  Irvall

23 Lena  Sörskog

24 Lotta  Ljungqvist

25 Margareta  Hannell

26 Margot  Hammarsten

27 Maria  Flinck

28 Maria  Kalin

29 Marianne  Hanning

30 Marie  Gillblad

31 Marie  Nilsson

32 Myriam  Nylunda

33 Nina  Thelin

34 Per  Owen

35 Pia Edlund

36 Pia Magnusson

37 Sara  Tedebrand  Frant

38 Teri  Lee Eriksson

39 Tuula  Friedrich

40 Ulla-Britt  Nyberg

41 Ylva Lagerquist


