Västerås Trädgårdssällskap
Verksamhetsberättelse för 2014.
Västerås Trädgårdssällskap, VTS, verkar för att främja intresset för trädgårdsskötsel och fritidsodling. Antalet
medlemmar var i december 448 stycken. Medlemmarna är genom föreningen anslutna till Riksförbundet Svensk
Trädgård, RST, och får genom detta bl.a. prenumeration på tidskriften Hemträdgården som utkommer med sex
nummer per år.
Styrelse och övriga funktionärer.
Den stadgeändring som styrelsen arbetat med antogs vid extra årsmöte hösten 2013 och därefter vid årsmötet
2014. Det innebär i huvudsak att en flexibilitet åstadkommits i antalet ordförande och styrelsemedlemmar. Efter
valberedningens hörande av styrelsen föreslogs årsmötet att välja två ordförande och att styrelsen skall bestå av
nio medlemmar vilket också blev beslutat.
Styrelse: Ordförande: Ulla Jerregård och Stefan Boegård. Vid konstituering valdes till kassör: Ann-Sofi Freyhult och
sekreterare: Ann-Christine Svensson. Ledamöter: Elisabeth Sjöborg, Ann-Christine Sjöström, Gunnar Edling, Eva
Söderling och Margareta Pettersson.
Revisorer: Ordinarie: Börje Niklasson (sammankallande=s) och Bjarne Lindh. Suppleant: Kristina TykossonHellström.
Valberedning: Ordinarie ledamöter: Åsa Engzell (s) och Margaretha Lostelius. Suppleant: Helena Jerregård.
Styrelsearbetet.
Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. Hur föreningens arkiv ska organiseras har varit en
viktig fråga under året. Arbetet med att gallra och strukturera fortsätter nästa år. Vi har deltagit i Västerås stads
projekt Föreningsliv i samverkan. För att underlätta styrelsearbetet och ge fler medlemmar möjlighet att delta i
verksamhetens utveckling har vi fortsatt med arbetsgrupper där en medlem i styrelsen är sammankallande. De vi
har nu är följande:
Programgrupp: Planerar årets aktiviteter och ansvarar för genomförandet. Medlemmar: Ann-Christine Sjöström
(s), Ulla Jerregård, Gunilla Schiölde, Eva Niklasson, Eva Söderling och Margareta Pettersson.
Års- och höstmötesgrupp: Planerar program och ansvarar för genomförande av årsmöte och höstmöte. Medlemmar: Elisabeth Sjöborg (s), Berit Karlsson och Gunnar Edling.
Sekretariat: Sköter medlemsadministration och medlemsutskick inför årsmöte, höstmöte och inbetalningskort för
medlemsavgift. Medlemmar: Stefan Boegård (s), Ann-Sofi Freyhult, Berit Karlsson, Elisabeth Sjöborg, AnnChristine Sjöström.
IT-grupp: Utvecklar och uppdaterar hemsidan, dropbox och sköter e-postlistan. Medlemmar: Stefan Boegård (s),
Ulla Jerregård och Ann-Christine Svensson.
Fotogrupp: Ansvarar för foton vid möten och aktiviteter och gör inlägg på hemsidan/bloggen. Medlemmar: AnnChristine Svensson (s), Åsa Engzell, Ylva Johansson och Lasse Svensson.
Sponsorgrupp; Kontaktar sponsorer för rabatterade priser och lotterivinster. Medlemmar: Ann-Sofi Freyhult (s),
Elisabeth Sjöborg och Margareta Pettersson.
Fikagrupp: Ordnar med fika till årsmöte, höstmöte och trädgårdscafèer. Medlemmar: Ann-Christine Svensson (s),
Ylva Johansson, Kjell Johansson, Berit Karlsson, Kerstin Lindh, Lasse Svensson och Elisabeth Boegård.
Marknadsgrupp: Ansvarar för genomförande av växtmarknader och äppeldagar. Medlemmar: Ann-Sofi Freyhult
(s), Kerstin Lindh, Eva Niklasson och Stefan Boegård.
Hemsida, e-post och handbok.
En ny hemsida lanserades i september 2014 med samma adress som den tidigare www.vasterastradgard.se. Den
är byggd i publiceringsverktyget WordPress vilken kräver viss datorvana men inte kunskap i programmering. Nya
funktioner har tillkommit, en kalender med alla programaktiviteter och e-post som påminner medlemmar om
kommande aktivitet. Sedan starten med hemsidan 2011 t.o.m. september 2014 har 18425 besökare gjort 40542
sidvisningar (snitt 2,20). Den nya hemsidan har sedan oktober haft 1554 besökare som gjort 5473 sidvisningar
Verksamhetsberättelse för VTS 2014

1(2)

(snitt 3,52). Vi har e-postadresser till drygt 400 av våra medlemmar. Uppdatering av e-postadress är viktig för att
medlemmar ska få aktuell information och för att underlätta utskick. Handboken för föreningsarbetet har uppdaterats. I den beskrivs olika funktionärers arbetsuppgifter, arbetsgruppernas sammansättning, policyfrågor mm.
Avgifter och anslag.
Medlemsavgiften var 270 kr för år 2014. Av denna har 230 kr gått till RST och prenumeration på Hemträdgården,
resterande 40 kr har gått till VTS. Anslaget från VTS till biodlarföreningen var 500 kr.
Trädgårdsbesök, utflykter och andra aktiviteter.
Årets program har omfattat 27 programaktiviteter för medlemmar att välja bland. Det har varit närmare 600 deltagare, vilket är något färre än tidigare år. Trädgårdsbesöken lockar flest medlemmar men trädgårdscaféerna är
väl värda att få fler besökare då de ger tillfällen till diskussion och utbyte mellan medlemmarna.
Trädgårdscaféer inledde och avrundade året, sammanlagt fyra med olika teman.
Växtmarknader, en på våren och en på hösten i samband med äppeldagarna, hölls på Vallby Friluftsmuseum.
Sammanlagt var det 27 medlemmar som erbjöd växter och förädlade produkter. Under äppeldagarna gjordes 210
sortbestämningar vilket är rekord.
Kurser: Beskärning och ympning av fruktträd, Trädgårdsplanering i teori och praktik (fick dubbleras) och Adventsdekorationer. Den planerade kursen i blomsterarrangemang fick ställas in p.g.a. för få anmälda.
Bussresor arrangerades till Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan och till Stockholm med omnejd. Båda mycket
populära, den senare fullbokad.
Trädgårdsbesök genomfördes vid sex tillfällen varav ett på Biskopsängens koloniträdgård och ett på Gryta där vi
vandrade mellan tre trädgårdar. Vi deltog även i riksarrangemanget Tusen Trädgårdar med tre trädgårdar.
Höstmötet hölls på Kyrkbacksgården där Lena Israelsson höll ett engagerande föredrag om Gourmetträdgården –
läckerheter från egen odling. Tyvärr har höstmötena lockat färre deltagare de senaste åren.
Inköp med rabatt.
Föreningens medlemmar har under året fått rabatt på ordinarie priser vid ett köptillfälle hos Aros Handelshus
Vagersta, Barkarö Handelsträdgård, Blomsterlandet Västerås, Bürgers Växtgård, Göran Lindkvist AB, Norells Trädgårdscenter, Prästgårdens handelsträdgård och Åsby hem och trädgård, mot att lämna rabattkupong och visa sitt
medlemskort i RST.
Årsmötet.
Årsmötet hölls 19 februari i Ansgarskyrkan med 120 deltagare. Årets stipendium ur Västerås trädplanteringssällskaps donationsfond delades ut till Anita Pettersson för hennes välplanerade och genomtänkta trädgård, anlagd i
nära samspel med naturen. Kvällen avslutades med ett uppskattat kåseri av Per Bürger om ”En grönskande vår”.
Med denna redogörelse för verksamheten under år 2014 tackar styrelsen för förtroendet under det år som gått.
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