Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf

Verksamhetsberättelse för år 2021
År 2021 var föreningens 133 verksamhetsår. Sällskapet hade i slutet av året 145
medlemmar, av vilka 79 ständiga medlemmar samt 1 hedersmedlem. Medlemsavgiften var
10 € per person för årsmedlem och 50 € för ständigt medlemskap.
Årsmötet

Årsmötet hölls den 24.3.2021 som på kanslihuset i Överby, det var också möjligt att delta
via Teams på distans. Vid mötet behandlades stadge-enliga ärenden. Ändring av
stadgarna behandlades för första gången vid årsmötet.
15 personer deltog.

Styrelsen
Den vid årsmötet valda styrelsen hade följande sammansättning:
ordförande Magnus Lindman, viceordförande Juho Ahlberg, kassör Markus Engman,
sekreterare Sanne Wikström samt ledamöterna Kaj Malmström, Christer Lindberg och
Gudrun Wikström.
Styrelsen höll under året 4 möten via Teams. (i februari, april, juli och december)

Ekonomin
Bokslutet för år 2021 visar ett överskott på 1612,05 euro.
Marknadsvärdet för sällskapets aktier och andelar uppgick i slutet av året till 1109 094,46
euro. Avkastningen i form av dividender, vinstandelar och räntor bidrog till
verksamhetsintäkterna med 29 038,35 euro.

Verksamheten
Verksamheten under året har varit begränsad på grund av pandemiläget.
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En lyckad höstutfärd ordnades i augusti till Pellinge där medlemmarna bekantade sig med
företag och vandrade i mumintrollets fotspår. Ett tjugotal medlemmar deltog.
Sibbo Trädgårdsodlare bjöd in föreningen till julfest på Savijärvi gård 4.12, ett tjugotal
medlemmar deltog.

Övrigt
Föreningen bekostade tryckningen av Tor Lindholms andra kåserisamling ”I vått och torrt”.
Boken sändes till föreningens medlemmar som julgåva.
Föreningens webbsidor och Facebook sida har uppdaterats av Sanne Wikström.
Vid Svenska Trädgårdsförbundets årsmöte 23.4 representerades föreningen av Magnus
Lindman och Juho Ahlberg.
Under året delades medlemsstipendium till Gunnel Englund.
Tre penningstipendium á 200 euro delades ut till nyblivna trädgårdsmästare vid Axxell
Överby.
Tre studerande fick också en prenumeration på Trädgårdsnytt för ett år.
Ett projektunderstöd på 10 000 euro har betalats till Svenska Trädgårdsförbundet för
förnyande av webbsida och övrigt utvecklingsarbete.
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