Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf
Verksamhetsberättelse för år 2020
År 2020 var föreningens 132 verksamhetsår. Sällskapet hade i slutet av året 153
medlemmar, av vilka 75 ständiga medlemmar samt 1 hedersmedlem. Medlemsavgiften var
10 € per person för årsmedlem och 50 € för ständigt medlemskap.
Årsmötet
På grund av coronapandemin, ordnades Årsmötet först den 22:a augusti 2020 på
Söderlångvik Gård. Detta var möjligt p.g.a. den tillfälliga lagen som tillät föreningar att
skjuta upp stadgeenliga möten tills coronasituationen lugnat sig. Vid mötet behandlades
stadgeenliga ärenden. Till verksamhetsgranskare för år 2020 valdes Kim Nordling och
Nina Holmlund. I årsmötet deltog 25 medlemmar.
I samband med årsmötet fick medlemmarna bekanta sig med Söderlångvik Gård och
Rövik Trädgård.
Styrelsen
Den vid årsmötet valda styrelsen hade följande sammansättning:
ordförande Magnus Lindman, viceordförande Kaijus Ahlberg, kassör Markus Engman,
sekreterare Heidi Wirtanen samt ledamöterna Kaj Malmström, Christer Lindberg och
Gudrun Wikström.
Styrelsen sammankom under året till fyra möten, ett av dem var ett e-postmöte och ett
ordnades per distans. (i februari, augusti, oktober och december)
Ekonomin
Bokslutet för år 2020 visar ett överskott på 1436,68 euro. Marknadsvärdet för sällskapets
aktier och andelar uppgick i slutet av året till 984 582,35 euro. Avkastningen i form av
dividender, vinstandelar och räntor bidrog till verksamhetsintäkterna med 27 832,44 euro.
Verksamheten
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Året 2020 påverkades i stor utsträckning av coronapandemin.
All planerad verksamhet ställdes in under våren. I augusti var coronasituationen relativt
bra, så föreningen beslöt att sammanslå sommarutflykten och årsmötet och åka till
Söderlångvik gård på Kimitoön.
I september gjorde föreningen en resa till Åland för att delta i skördefesten 18-20.9.2020. I
resan deltog 16 medlemmar.
I oktober ordnades ett teaterbesök till Svenska Teatern, pjäsen var Mary Poppins.17
personer deltog.
Därefter blev coronasituationen värre igen och föreningen var tvungen att inhibera resten
av årets program. Också julfesten som Sibbo Trädgårdsodlare hade bjudit föreningen till,
inhiberades. Därför beslöt man att skicka en hälsning till föreningsmedlemmarna i form
av en chokladplatta. Texten på chokladplattan var ’blå må covid klå’.
Övrigt
Föreningens webbsidor och Facebook sida har uppdaterats av Heidi Wirtanen.
Vid Svenska Trädgårdsförbundets årsmöte i Ingå 10.7.2020 representerades föreningen
av Karin Hellström.
Under året delades medlemsstipendier ut till Anne-Maj Johansson, Gudrun Wickström,
Susann Mörck, Linda Backman.
Föreningen understödde också utgivningen av Tor Lindholms kåserier i bokformat och
Axxell Överbys projekt att sätta ut namnskyltar på växterna i parken.
Dessutom fick Svenska Trädgårdsförbundet ett hyresbidrag.
Totalt beviljade föreningen stipendier och understöd för 24 876,44 €. Ett av stipendierna
har inte ännu delats ut eftersom det är ett resestipendium, som kan utnyttjas först då det
igen är möjligt att resa.
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