Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf

Verksamhetsberättelse för år 2013
År 2013 var föreningens 125 verksamhetsår. Sällskapet hade i slutet av året 137
medlemmar, av vilka 42 ständiga medlemmar samt 1 hedersmedlem.
Medlemsavgiften var 5 euro per person för årsmedlem och 50 euro för ständigt
medlemskap.

Årsmötet
Årsmötet hölls på botaniska trädgården i Kajsaniemi, Helsingfors den 23 mars
2013. Vid mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Till verksamhetsgranskare
för år 2013 valdes Kim Nordling och Tor Lindholm. I årsmötet deltog 20
medlemmar.
Efter årsmötet fick mötesdeltagarna bekanta sig med tulpanutställningen, som
arrangerats av företaget Villi niitty, samt njuta av en guidad rundtur i botaniska
trädgårdens växthus. Därefter följde en middag på rest. Virgin Oil.

Styrelsen
Den vid årsmötet valda styrelsen hade följande sammansättning:
ordförande Nina Sevelius, viceordförande Kaijus Ahlberg, kassör Markus
Engman, sekreterare Nina Holmlund samt ledamöterna Kaj Malmström, Christer
Lindberg och Gudrun Wikström.
Styrelsen sammankom under året till 4 möten och höll därtill ett e-postmöte.
Klubbvärdinna har under året varit Maria Holmlund.

Ekonomin
Bokslutet för år 2013 visar ett överskott på 14 717,92 euro. Marknadsvärdet för
sällskapets aktier och andelar uppgick i slutet av året till 563 471,45 euro och för
masskuldebrev till 62 452,70 euro. Avkastningen i form av dividender och räntor
bidrog till verksamhetsintäkterna med 24 892,32 euro.

Verksamheten
En kurs i första hjälpen, anpassad till trädgårds- och lantbruksnäringar, hölls 11–
14.2 med 9 deltagare.

På trädgårdsmässan i Helsingfors mässcentrum 11–14.4 skötte föreningens
medlemmar den svenskspråkiga rådgivningspunkten under en dag.
En vårexkursion anordnades den 24 april. Besöksmålen var Gårdskulla
lantbruksmuseum och gårdsbutik i Sjundeå samt Sonja Tallbergs trädgård i
Överby, Kyrkslätt. Cirka 25 medlemmar samt studerande från Axxell Överby
deltog.
Föreningen medverkade i den svenska trädgårdsdagen på Överby 25.5 med ett
eget infobord. Därtill arrangerade föreningen en planteringstävling, där
besökarna fick rösta fram sin favorit.
Föreningen stödde arrangemangen genom att finansiera marknadsföringen med
300 euro.
Sommarutfärden arrangerades av Sibbo trädgårdsodlare den 20 juli till Pellinge
med sammanlagt över 40 deltagare.
Besöksmål var bl.a. Nybondas trädgård samt Sundö Gård och Villa Solhaga.
Jubileumsseminarium firades 24.10 på Hotel Majvik i Kyrkslätt med föreläsningar
och middag. Föreläsningarna tog upp arbetsgivarfrågor, integrerat växtskydd,
mathantverk och trädgårdsrelaterad improvisationsteater. I själva seminariet
deltog 40–50 personer och i middagen ca 30 personer.
Julfest firades 16 november i Paipis tillsammans med Sibbo trädgårdsodlare,
som stod för arrangemangen.

Övrigt
Vid Blomsterodlingens vänners 90-årsjubileum 9.3 representerades föreningen
av Nina Sevelius och Anita Berg.
Vid 125-årsjubileet 24.10 gav föreningen Svenska Trädgårdsförbundets
förtjänsttecken i silver åt Kaijus Ahlberg, Markus Engman och Kaj Malmström.
Då Katarina Lassheikkis 50-årsdag firades 14.11 representerades föreningen av
Nina Sevelius och Markus Engman.
Vid Svenska Trädgårdsförbundets årsmöte i Åbo 24.3 representerades
föreningen av Nina Sevelius och Tor Lindholm.
Vid Svenska lantbrukssällskapens förbunds årsmöte i Borgå 27.11
representerades föreningen av Gudrun Wikström.
Som stipendier till studeranden vid Axxell, Överby har utdelats 512 euro.

Inom ramen för samarbetet med de övriga nyländska föreningarna inom
trädgårdsnäringen har under året en webbportal, Nyländska Trädgårdsnätet,
byggts upp. Portalen kommer i praktiken i användning under år 2014.

