
Verksamhetsberättelse för Falköpings Trädgårdsförening år 2016

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Lena Gustavsson
Vice ordförande: Eva-Marie Stålhammar
Kassör: Marie Törngvist
Sekreterare: Monica Carlgren
Ledamöter: Yvonne Andersson, Yvonne Klasson och Tarja Pajula.

Årsmötet hölls den 23 februari 2016 i Vuxenskolans lokaler. Förutom mötesförhandlingar höll
Stig Ljungwald föredrag om bokashi. Årsmötesdeltagarna fick en fröpåse som välkomstpresent
och bjöds på smörgåstårta.

Föreningen har under året haft 138 betalande medlemmar och 47 familjemedlemmar.

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten och ett programmöte hållits, alla är
protokollförda.

Den 22 oktober deltog Lena Gustavsson och Monica Carlgren i Riksförbundet Svensk
trädgårds regionmöte i Herrljunga. Det var information från förbundet, tips och ideer från
andra lokalföreningar och föredrag av Magnus Tyrgrim om Föreningar, styrelsearbetet och
möjligheter i den digitala världen.

Falköpings Trädgårdsförening har under verksamhetsåret strävat efter att ha ett varierat utbud
för att tillgodose medlemmarnas intressen. Under verksamhetsåret har följande aktiviteter
genomförts:

20 jan. Fröbytarkväll
16 mars Trådslöj d
5 april Föredrag av Sara Bäckmo om Lång säsong — tips och inspiration från Skillnadens

trädgård.
28 april Besök på Gissla trädgård i Borgunda.
12 maj Besök på Benders idepark och i Lotta Ljungs trädgård i Edsvära.
24 maj Växtmarknad på Mössebergsgården.
6 juni Deltagande vid nationaldagsfirandet i Plantis med bl.a. växtförsäljning.
27 juni Trädgårdsbesök hos föreningens medlemmar Inga-Lill Ljung och Yvonne Andersson.
2 juli Besök i Eva Andreassons rosträdgård i Långared och på Anna Larssons rosodling

Västergården Trädgård i Bergstena.
18 aug. Besök på Blåbärsgården i Fröjered.
3 sept. Bussresa till Gothenburg Green World med besök på Trädgårdsföreningen i Göteborg,

Råda säteri och Gunnebo slott.
8 sept. Trädgårdsbesök hos Karin och Folke Cerenius i Lidköping.
25 sept. Äpplets dag. Besök på Mats Rosengrens äppelodling i Bolum.
11 okt. Föredrag av Kent-Ove Hvass om Fåglar till nytta och nöje.
2 nov. Trädgårdscafe
22 nov. Julinspiration på Amaryllis.

I vårt program har vi också informerat om Trädgårdsamatörernas växtmarknad i Lerdala och
trädgårdsbesök den 28 augusti, som medlemmarna själva har kunnat åka på.



Den 11 september fyllde föreningen 20 år! Det har firats med bussresa till Gothenburg Green
World och med små utställningar på olika ställen i kommunen.

Två trädgårdsringar med fyra medlemmar i varje, har varit i gång under året. De har besökt
varandras trädgårdar och haft trevligt tillsammans.

Under verksamhetsåret har medlemmarna kunnat få rabatt hos Amaryllis, Blomsterfröjd i
Stenstorp, Gissla Trädgård i Borgunda och Karleby Handelsträdgård.

Nya medlemmar har hälsats välkomna per telefon och föreningen startade med att bjuda in nya
medlemmar, som gick med under 2015 och till början av 2016, till en träff den 17 april hemma
hos ordföranden Lena Gustavsson.

Ko t\ från våra aktiviteter och aktuell information har också lagts ut på vår Facebook-sida.

Lena Gustavsson` — ----_ Monica Carlgren
Ordförande Sekreterare


