Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf

Verksamhetsberättelse för år 2014
År 2014 var föreningens 126 verksamhetsår. Sällskapet hade i slutet av året 143
medlemmar, av vilka 43 ständiga medlemmar samt 1 hedersmedlem.
Medlemsavgiften var 5 euro per person för årsmedlem och 50 euro för ständigt
medlemskap.

Årsmötet
Årsmötet hölls på restaurang Cantina West, Helsingfors den 29 mars 2014. Vid
mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Till verksamhetsgranskare för år 2014
valdes Kim Nordling och Tor Lindholm. I årsmötet deltog 23 medlemmar.
Före årsmötet besökte mötesdeltagarna Byggnadsapotekets butik på
Högbergsgatan, Helsingfors, med Catharina Borg-Wilen som värd.

Styrelsen
Den vid årsmötet valda styrelsen hade följande sammansättning:
ordförande Magnus Lindman, viceordförande Kaijus Ahlberg, kassör Markus
Engman, sekreterare Nina Holmlund samt ledamöterna Kaj Malmström, Christer
Lindberg och Gudrun Wikström.
Styrelsen sammankom under året till 5 möten (i februari, maj, augusti och
oktober samt ett kort konstituerande möte i mars).
Klubbvärdinna har under året varit Maria Holmlund.

Ekonomin
Bokslutet för år 2014 visar ett överskott på 48 795,90 euro, bland annat
beroende på kalkylerade försäljningsvinster på värdepapper. Marknadsvärdet för
sällskapets aktier och andelar uppgick i slutet av året till 605 819,19 euro och för
masskuldebrev till 61 556,50 euro. Avkastningen i form av dividender och räntor
bidrog till verksamhetsintäkterna med 24 486,74 euro.

Verksamheten
En kurs i marknadsföring hölls på Överby 4.2 med 25–30 deltagare, av vilka en
hel del var studerande på Axxell. Som föreläsare medverkade Hanna Backman
från Invenire Oy, Fredrik Pressler från utvecklingsbolaget Posintra samt
trädgårdsodlarna Robert Jordas, Rikard Korkman och Göran Karlsson.

En vårexkursion anordnades den 15 april till Lojotrakten. Besöksmålen var Timo
Krappes äppelodling, plantskolan Taimiteutari och Sohlmans handelsträdgård.
Några medlemmar on en grupp studerande från Axxell Överby deltog.
Föreningen medverkade i trädgårdsmarknadsdagen på Överby 24.5 med ett eget
infobord, som bemannades av vuxenstuderande från Axxell.
Föreningen stödde marknadsföringen av evenemanget med 900 euro.
Sommarutfärden arrangerades den 26 juli till Estland med omkring 20 deltagare
från sallskapet samt från föreningen Sibbo trädgårdsodlare. Besöksmål var bl.a.
Kadriorg park, Kivistiks klematisodling och Oru Farm med sallat- och örtodling i
växthus.
Ett växtskyddsseminarium hölls 23.10 på Axxell Överby med föreläsningar av
Fredrik Regårdh, Jenny Granfors, Towe Backman, Anne-Maj Grimm och Fredrik
Björklund. I seminariet deltog ca 30 personer.
I samband med Svenska Trädgårdsförbundets seminariekryssning för
växthusodlare 18–19.11 bekostade föreningen till en del busstransport för
föreningsmedlemmar till och från Åbo hamn.
Julfest firades 29 november i Nickby tillsammans med Sibbo trädgårdsodlare,
som stod för arrangemangen.

Övrigt
Under året uppvaktades styrelsemedlemmarna Nina Holmlund och Kaj
Malmström i anledning av 60- resp. 50-årsdagen. Nina Holmlund tilldelades
Svenska Trädgårdsförbundets guldmärke på initiativ av sällskapet.
Vid Svenska Trädgårdsförbundets årsmöte i Åbo 26.4 representerades
föreningen av Magnus Lindman och Tor Lindholm.
Under året delades medlemsstipendier ut åt Anna Pensas, Nina Holmlund och
Towe Backman. Ett stipendium för framgångsrika studier vid Axxell Överby
beviljades åt Cecilia Hildén. Dessutom delades ett antal premier ut till övriga
studeranden på Axxell Överby.

