
 

Underlag för att diskutera motion om utträde ur 

Riksföreningen Svensk Trädgård  

att behandlas på Falköpings trädgårdsförenings årsmöte den 19 februari 2019. 

 

 

Kort bakgrund  

Motionen ställdes till årsmötet 2018 och på årsmötet beslutades att det krävs att alla 

konsekvenser har blivit ordentligt utredda innan ett beslut tas. Årsmötet uppdrog åt 

styrelsen att återkomma med mer information för att vi ska kunna ta ett beslut under 

årsmötet 2019. 

 

Del av motionstext:  

“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 ekonomin mycket. 

Personligen tycker jag att föreläsningarna är en av de mest inspirerande aktiviteterna att gå 

på, för att få nya idéer och att vidga min kunskapsbank. 

Idag (2017) så ligger medlemsavgiften 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. 

Eftersom RST nu kommer att höja medlemsavgiften så blir medlemsavgiften ännu högre för 

varje medlem i FTF.” 

 

 

Hela texten finns på vår webbplats www.falkopingstradgardsforening.se och i 

årsmötesprotokoll 2018.  

 

 



Sammanfattning huvudsakliga fördelar, nackdelar och konsekvenser 

 

Möjliga fördelar med utträde ur Riksförbundet Svensk Trädgård 

 Hela medlemsavgiften tillfaller vår förening, vilket gör det möjligt för oss att 

subventionera resor och kanske att göra längre och dyrare resor, samt att boka in 

kända, dyra föreläsare eller hålla egna kurser.  

 Det blir också mer och mer vanligt att personer med fina trädgårdar eller 

näringsidkare vill ha en “inträdesavgift” för att vi alls ska få komma dit. Dessa besök 

har vi som regel hittills avstått ifrån. Om vi går ur Riksförbundet skulle det alltså också 

kunna förbättra det reguljära programmet.  

 Lägre medlemsavgift för våra medlemmar. 

 

Möjliga nackdelar med ett utträde ur Riksföreningen Svensk Trädgård 

 Ingen tidning Hemträdgården (6 nummer/år). 

 Medlemmar i vår förening erbjuds inte längre professionell rådgivning via 

riksförbundet. 

 Vi som förening kan vi inte få stöd och råd i olika frågor kring styrelsearbete och tex 

GDPR. 

 Våra medlemmar är inte försäkrade vid studiebesök och resor. 

 Vår förening/styrelse är inte försäkrad i händelse av ekonomisk brottlighet.  

 Medlemmarna kan inte delta på Svensk Trädgårds sommarmöte och deras resor och 

får inte heller del i rabatter som t.ex. inträde till mässan Nordiska Trädgårdar och vid 

näthandel. 

 Medlemmar som vill gå kurs för att få Grönt kort kan inte göra det via vår förening.  

 Vi måste själva fakturera medlemsavgiften. 

 Föreningen kan inte anlita Svensk Trädgårds trädgårdsrådgivare som föreläsare till ett 

lågt pris. 

 Ett nytt digitalt medlemsregister som föreningarna kommer att ha direktkontakt med 

ska snart lanseras. Via det registret kan vi göra massmejl, göra sökningar via urval på 

t.ex. bostadsort, betalat/inte betalat avgiften mm. Vi kan också lätt justera felaktiga 

uppgifter. Registret kommer att driftas av Riksförbundet. Om vi går ur måste vi 

istället bygga upp ett eget medlemsregister och drifta det själva.  

 Föreningen måste göra egna medlemskort. 

 Arbetsbördan för kassören ökar. 

 Troligtvis mer arbete för sekreteraren. 

 

Konsekvenser 

 Mer arbete och ansvar för de som är engagerade i styrelsen. 

 Mer pengar för att ordna dyrare trädgårdsbesök, resor, föredrag och kurser. 

 Medlemstapp? Fler medlemmar?  




