
Motion till Årsmötet med Falköpings trädgårdsförening 
2018-02-20 
 
Förslag: gå ur Riksförbundet Svensk trädgård 
 
Denna motion riktar sig till Falköpings trädgårdsförenings ekonomiska situation. Under det 
senaste året så har föreläsningarna som föreningen anordnat belastat ekonomi mycket. 
Personligen tycker jag att föreläsningarna är en av de mest inspirerande aktiviteterna att gå 
på, för att få nya ideér och att vidga min kunskapsbank. 
 
Idag (2017) så ligger medlemsavgift till Riksförbundet Svensk trädgård på 260/290:- enskild 
medlem/familj. 30/60:- av dessa går till den lokala föreningen. Totalt så får FTF in ca 6 000:- 
i medlemsavgifter.  
Om man tänker sig scenariot att FTF skulle gå ur RST och därmed bli en fristående förening, 
så skulle man kunna sänka medlemsavgiften till tex 200:- och istället få in 30 000:- till 
föreningen per år. 
 
Idag intäkter: 6 000:- för medlemsavgifter 
Om vi skulle ha en medlemsavgift på 200:- : 
150*200 = 30 000 
Differens på 24 000:- 
 
Eftersom RST nu kommer att höja medlemsavgiften så blir medlemsavgiften ännu högre för 
varje medlem i FTF. 
 
 
Vilka vinster och förluster kan ett utträde ur RST medföra? 
 
Med medlemskap i RST: 
Medlemstidningen Hemträdgården 
Rådgivning 
Rabatter på näthandel 
Erbjudande om kurser 
Rabatt på trädgårdsresor och inträde till Nordiska trädgårdar 
Försäkring vid aktiviteter 
 
Vad skulle det innebära att gå ur RST? 
Man kan vara direkt ansluten till förbundet, då kostar medlemskapet 295:- och man får 
tidningen Hemträdgården 6 nummer per år (om man bara är intresserad av tidningen och 
rabatterbjudanden). 
Bättre ekonomi vilket kan användas till egna trädgårdsresor, kanske längre resor där 
medlemmar i FTF får betala ett lägre pris. 
Kunna boka välkända/omtalade och kostsamma föreläsare. 
Kunna anordna intressanta kurser med rabatterade priser för medlemmar i FTF. 



De flesta bör ha en egen olycksfallsförsäkring. 
Egen hemsida. 
Angående medlemskap och register så har jag inte den kunskapen att säga vad skillnaden 
skulle bli. 
Fortsatt radiosändning. 
 
Exempel: 
Åsarps trädgårdsförening är en fristående förening som har många aktiviteter för sina 
medlemmar,och de är INTE medlemmar i RST. De åker på många längre resor, där 
medlemmarna får ett subventionerat pris eftersom föreningen har en god ekonomi.Ett år 
åkte de till Polen och till sommaren ska de tex åka till Österlen på en tredagarsresa.  
 
 
Motion inlämnad av: Maria Wetterström Stålarm. 
 
 
 
 
Övrig information: 
Vad ingår i RST försäkring som gäller vid trädgårdsaktiviteter?  
Är man med i en lokalförening så är man försäkrad under föreningens aktiviteter och resa till 
och från aktiviteten. 
Såhär står det i vårt försäkringsbrev: 
Olycksfallsförsäkring: 
Gäller för våra medlemmar som på resa, till och från, eller under 
föreningsaktiviteter, har pådragit sig så stor skada så att det klassas som medicinsk 
invaliditet. 
Ersättningen beräknas utifrån 200 000 för invaliditet upp till 50% och beräknas utifrån det 
dubbla beloppet vid invaliditetsgrad om minst 50% 
Övrigt 
Vanprydande ärr 
enligt tabell 
Läke, rese och tandskadekostnader 
nödvändiga och skäliga kostnader 
Merkostnader 
-under akut läkningstid intill 120 000 kr 
-för personliga tillhörigheter intill 25 000 kr 
Hjälpmedel 
intill 80 000 kr 
Dödsfallsersättning 
50 000 kr 
Kristerapi 
max 10 behandlingar hos leg. psykolog 
Avtrappning: 
Från det den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5% enheter per år, lägst 
200 000:- 


