
MARIEFREDS TRÄDGÅRDSFÖRENING 
 
Styrelsesammanträde 17 januari 2023 i Biohuset, Mariefred 
 
Närvarande: Susanne Kinert, Kicki Dahlskog, Maj Källman, Ulla Troeng, Eivor Johansson, 
Margaretha Fahlqvist, Åsa Elffors 
 
 

1. Mötets öppnande, Ulla hälsade välkommen 
 

2. Dagordningen godkändes efter att punkten 8 och 9 justerades så punkterna ser ut på 
följande sätt:  
 
8. Årsmöte: verksamhetsberättelse, föreläsare m.m. 
9. Medlemskortet, formulering i program och utskick 

 
3. Till sekreterare utsågs Åsa. 

 
4. Till justerare utsågs Eivor. 

 
5. Föregående protokoll lästes upp. En kommentar till föregående protokoll var att vi 

behöver sondera intresset i föreningen att delta på julmarknaden. Det blir svårt om 
hela arrangemanget hänger på att hela styrelsen har möjlighet att delta. Därför bör vi 
på årsmötet tillfråga medlemmarna om fler är intresserade av kransbindning och att 
delta på julmarknaden. 

 
6. Ekonomisk rapport lästes upp. I kassan finns 4,101 kr och i banken finns 31.401,72 

kr.  Detta innebär en total på 35.502,72 kr. 
 

7. Föreningen har erhållit kulturbidrag för 2023 från Strängnäs kommun, 2 000 kr. 
 

8. Inför årsmötet beslutades att Ulla införskaffar fika samt det som behövs till en 
fikapåse. Det som fanns i fikapåsen har tagit slut, så som tepåsar, socker m.m.  
Margaretha bakar kaka. Som föreläsare beslutades att i första hand tillfråga Göte 
Boberg, i andra hand Hella Nathorst-Böös och i tredje hand Bella Linde.         
Eivor ordnar med inbjudan till årsmötet. Kicki mailar ut till samtliga medlemmar, 
inklusive de som inte har betalat in medlemsavgift för 2023. På årsmötet ska 
föreningen tillfrågas om fler än styrelsen är intresserade av kransbindning och 
deltagande på julmarknaden, se pkt. 5. 
  

9. Medlemskorten är gröna i år. Medlemskort kommer att delas ut till medlemmar som 
betalat medlemsavgift innan årsmötet eller betalar på årsmötet. Ulla delar ut 
medlemskort i brevlådor till dem som betalat medlemsavgiften och bor i närheten. 
Resterande får medlemskort hemskickade per post av Kicki. 

 
10. Susanne tar över kontakten med Studiefrämjandet. Under 2022 fick föreningen 

5400 kr i bidrag, 5000 kr för föredraget av Lena Israelsson samt 400 kr för lokal vid 
föredragstillfället.  
 

11. Priset för julkransarna på julmarknaden var 140 kr per krans istället för 120 kr, som 
beslutades på årsmötet 2022. Detta beror på att övriga stånd som sålde julkransar 
hade ett betydligt högre pris på kransarna. Därför behövde föreningen lägga sig lite 
närmare i pris i jämförelse med övriga som sålde kransar. 
 

12.  Margaretha hör av sig till Lena Crafoord för att hitta en ny medlem till styrelsen.  



 
13. Program för 2023 förslag: 

 

a. Trädgårdsbesök i juni hos Eva Dysén och Joakim Jurcola i Åker – Eivor kollar 

datum. 

b. Besök hos Branta Täppan vid Skottvång – Ulla tar kontakt. 

c. Häxans trädgård, föredrag av Hella Nathorst-Böös, författare, journalist, stylist 

och fotograf och bosatt i Sthlm – eventuellt föredrag till årsmötet, Ulla tar 

kontakt. 

d. Besök på Torvan trädgård trädgårdshandel i Tullinge. www.torvan.nu – faller 

bort, osäkert om trädgårdshandeln är kvar och har flera besök till 

programmet ändå. 

e. Föredrag om trädgårdsdesign av Susanne – planeras till oktober. 

f. Bjuda in Sara Bäckmo eller Victoria Skoglund och Jenny Strömstedt – faller 

bort, sannolikt för dyrt. 

g. Studiebesök hos Börje Remstam som odlar med täckodling – Ulla tar kontakt. 

h. Fröbyte – slår samman frö-, stickling och plantträff. Frågar på årsmötet om 

någon vill ha detta i sin trädgård annars vid kolonilotterna i Ekhov.  

i. Plantbyte vår och höst – se punkten ovan. 

j. Besök på Osprey farm på Fogdö – Ulla tar kontakt. 

k. Mjölksyrningskurs som Ulla håller i – Ulla planerar in datum. 

l. Hans Lunden erbjuder sig hålla föredrag med bildvisning i vår, 

”Trädgårdsminnen” – denna punkt planeras till onsdagen v- 10 eller v. 12, dvs 

8 eller 22 mars. 

m. Resa till Ekerö – Margaretha tar kontakt. Detta motsvarar programpunkt den 

13 juni 2020, som inte genomfördes då.  

n. Ett par andra program 2020 som inte genomfördes – se punkten ovan. 

o. Pernilla och John från Trädgårdstider – faller bort, sannolikt för dyrt. 

 
14. Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet tisdagen den 

14 februari kl. 18.00. 
 
 

15. Övriga frågor 
Diskussion om föreningens Facebooksida och den grupp på facebook som 
föreningen har. Diskuterade om föreningen ska ha både en sida och en grupp och 
kom fram till att båda ska vara kvar men att de tydligt ska framgå att information från 
föreningen ligger på sidan och att gruppen på facebook snarare är ett forum för 
kommunikation.  

 
 

16. Ulla avslutar mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet: Åsa Elffors   Justeras: Eivor Johansson 
 

http://www.torvan.nu/


 
 


