Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf

Verksamhetsberättelse för år 2015
År 2015 var föreningens 127 verksamhetsår. Sällskapet hade i slutet av året 140
medlemmar, av vilka 43 ständiga medlemmar samt 1 hedersmedlem.
Medlemsavgiften var 10 euro per person för årsmedlem och 50 euro för ständigt
medlemskap.

Årsmötet
Årsmötet hölls på Hertonäs gård i Helsingfors den 21 mars 2015. Vid mötet
behandlades stadgeenliga ärenden. Till verksamhetsgranskare för år 2015
valdes Kim Nordling och Tor Lindholm. I årsmötet deltog 25 medlemmar.
Före årsmötet berättade Jan Liesaho om sitt företag Stadin puutarhuri och Tor
Lindholm om Svenska Trädgårdsförbundets resa till Kuba i slutet av föregående
år.

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 4 möten (i februari, mars (e-postmöte),
september och oktober).
Klubbvärdinna har under året varit Maria Holmlund.

Ekonomin
Bokslutet för år 2015 visar ett överskott på 28 529,99 euro. Marknadsvärdet för
sällskapets aktier och andelar uppgick i slutet av året till 625 751,08 euro och för
masskuldebrev till 39 174,80 euro. Avkastningen i form av dividender,
vinstandelar och räntor bidrog till verksamhetsintäkterna med 26 750,20 euro.

Verksamheten
En vårexkursion anordnades den 20 april till Vanda och Sibbo. Besöksmålen var
Trollberga traktormuseum i Sottungsby samt tre växthusodlingar i Sibbo;
Skogbergs trädgård, Kenneth Eskmans och Mårten Bergströms trädgårdar.

Sommarutfärden arrangerades av Sibbo trädgårdsodlare den 25 juli till Kimito.
Besöksmål var Söderlångvik gård, Björknäs trädgård samt Westers gård.
I samband med Svenska Trädgårdsförbundets seminariekryssning för
växthusodlare 17–18.11 bekostade föreningen busstransporten för
föreningsmedlemmar till och från Åbo hamn.
Julfest firades 21 november på Savijärvi gård tillsammans med Sibbo
trädgårdsodlare, som stod för arrangemangen.

Övrigt
Föreningens webbsidor har uppdaterats av Katarina Lassheikki.
Styrelsemedlem Kaijus Ahlberg uppvaktades i anledning av sin 50-årsdag.
Vid Svenska Trädgårdsförbundets årsmöte i Jakobstad 20.3 representerades
föreningen av Magnus Lindman.
Under året delades medlemsstipendier ut åt Carina Lindström och Magnus
Lindman. Stipendier för framgångsrika studier vid Axxell Överby beviljades åt
Cecilia Hildén och Lars Ehrnstén. Premier i form av sekatörpaket gick till Heidi
Kymäläinen, Pauli Sjölund, Susanne Sarmaja, Eivor Hagmark och Thomas
Forsblom och premier i form av en årsprenumeration på Trädgårdsnytt till
Kathlen Ax och Sari Baer.
Tom Murmann fick ett stipendium för sin insats som facktermsgranskare för den
växthusbok som gavs ut i Puutarhaliitto–Trädgårdsförbundets regi.

