
Verksamhetsberättelse Landskrona Trädgårdssällskap 2021 

Verksamheten under året präglades av Covid -19 och FolkHälsoMyndighetens 

restriktioner. 

Under januari skulle årsmötet för 2020 hållits, det fick skjutas upp och hölls i oktober 

2021. 

Styrelsen höll flera möten digitalt under våren för att planera och ställa in aktiviteter.  

Digitala protokollförda möten hölls den 27 januari, 23 februari, 22 mars, och 21 april.  

Vi hade också fysiska styrelsemöten under sommaren utomhus 11 maj, 2 juni och i juli 

på Hven. Under hösten tilläts fysiska möten inomhus. Styrelsen hade protokollförda 

möten 27 september, 8 november, 13 december och genomförde ett årsmöte för 2020 

den 20 oktober. 

Alla föredrag på inomhuslokal under våren fick avbokas enligt FHM:s 

rekommendationer. 

Besök med guidning på Sofiero i april ställdes in då vi inte fick vara fler än 7 i gruppen. 

Vi genomförde en utflykt den 7 april då vi besökte Jakobssons Handelsträdgård i Ödåkra.  

Den 11 augusti besökte vi Sweed i Höja utanför Ängelholm. De har Sveriges enda 

försöks- och demonstrationsodling av sommarblommor. Vi var ett 30-tal medlemmar 

som åkte i egna bilar. 

Besök 1 september i Röstånga fick ställas pga sjukdom. 

20 oktober hölls årsmöte för 2020 i Folkets Hus. Närvarande drygt 60 medlemmar. 

Nyval till styrelsen inför 2021 men Tommy Sjöstrand och Ingrid Öhrnberg som avgår 

har varit verksamma i styrelsen fram till och med detta sena årsmöte. Som nya 

ledamöter i styrelsen tillträdde Madeleine Sjölinder och Christin Nielsen för 2 år men i 

praktiken blir det lite drygt 1 år då de ska väljas igen i januari 2023. 

Vid årsmötet informerades om att styrelsen fattat beslut om att höja årsavgiften för 

2022 till 325 kr. Riksförbundet höjde avgiften och vi följde med i den höjningen. Avgiften 

till vår lokaföreningen höjdes inte utan vi lade bara till den avgiftshöjning som 

Riksförbundet genomförde. Detta är ett beslut som måste fattas av årsmötet men 

styrelsen var tvungna att fatta detta utan årsmötet bifall då årsmötet fick skjutas upp. Vi 

informerade i efterhand om detta och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 



Föredragshållare avbokade pga. av sjukdom, Inger Palmstierna pratade kring 

Mormorsväxter. Coronasäker servering av kaffe och kaka. 

18 november hölls ett välbesökt och mycket uppskattat föredrag av John Taylor på 

Folkets hus. Omkring 100-talet åhörare. Vi hade också lotteri med till föreningen 

skänkta priser.  

Vi arbetar vidare med ett program för 2022. 
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Inger Palmstierna   Britt Glimberg 
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Sten Christensen   Anette Elmgren 
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Ulla-Britt Andersson   Anna Andersson 

 

…………………………………….   …………………………………….. 

Tommy Sjöstrand   Ingrid Öhrnberg 


