Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf
Verksamhetsberättelse för år 2016
År 2016 var föreningens 128 verksamhetsår. Sällskapet hade i slutet av året
137 medlemmar, av vilka 47 ständiga medlemmar samt 1 hedersmedlem.
Medlemsavgiften var 10 euro per person för årsmedlem och 50 euro för
ständigt medlemskap.
Årsmötet
Årsmötet hölls på Konstfabriken i Borgå den 19 mars 2016. Vid mötet
behandlades stadgeenliga ärenden. Till verksamhetsgranskare för år 2016
valdes Kim Nordling och Tor Lindholm. I årsmötet deltog 18 medlemmar.
Efter årsmötet berättade Anna Paulina Eklöf om Fredrika Runebergs trädgård.
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, april och augusti
samt två e-postmöten, i juni och november).
Klubbvärdinna har under året varit Maria Holmlund.
Ekonomin
Bokslutet för år 2016 visar ett överskott på 19 500,87 euro. Marknadsvärdet
för sällskapets aktier och andelar uppgick i slutet av året till 772 306,26 euro
och för masskuldebrev till 39 048,00 euro. Avkastningen i form av dividender,
vinstandelar och räntor bidrog till verksamhetsintäkterna med 27 671,21 euro.
Verksamheten
Två kurser i marknadsföring arrangerades under året på Axxell Överby i Esbo;
den 27 januari var bl.a. sociala medier och REKO på programmet, den 18.10
behandlades visuell marknadsföring, kundavläsning och datorprogram för
hantering av lager och beställningar.
En vårexkursion ordnades den 12 maj till Ingå. Besöksmål var Hagalandet,
Grönbacka och Torrbacka trädgårdar.
Sommarutfärden arrangerades den 23 juli till Finforelias plantskola för
skogsträd i Röykkä, Uotilan marjatilas frukt- och bärodling i Kärkölä, Varpios
trädgård i Orimattila och Malmgård i Pernå. Medlemmar i Sibbo
trädgårdsodlare var inbjudna att delta i utfärden.

Julfest firades den 19 november på Widegård i Norra Paipis tillsammans med
Sibbo trädgårdsodlare, som stod för arrangemangen.
Övrigt
Föreningens webbsidor har uppdaterats av Katarina Lassheikki.
Vid Svenska Trädgårdsförbundets årsmöte i Vanda 8.4 representerades
föreningen av Magnus Lindman och Gudrun Wikström.
Under året delades medlemsstipendier ut åt Fredrik Björklund, Nina
Holmlund, Markus Engman, Kaijus Ahlberg samt Anne-Maj Johansson och
Lasse Dahlberg. Alla ansökningarna gällde deltagande i olika studieresor.
Till studerande vid Axxell Överby delades ut stipendier för totalt 450 euro.

