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ORDFÖRANDE HAR ORDET
2020 blev ett annorlunda år för oss alla. Det påverkade vår verksamhet påtagligt.
Vårt program var som alltid välfyllt med intressanta evenemang och med höga ambitioner att bjuda
medlemmar och andra trädgårdsintresserade på trevliga upplevelser under mottot
Lust, Kul och Tillsammans. Så verksamhetsåret startade som vanligt med utskick av programmet i
februari. Men redan i mars, alldeles efter årsmötet, övergick allt i en ganska annorlunda verksamhet
detta år präglat av covidpandemi, restriktioner och distansering. En del evenemang ställdes in, en del
sköts upp till nästa år, men vi genomförde trots allt en hel del på ett annorlunda sätt. Och det
planerade 15-årsjubileet skjuts fram till ett 15+1 års jubileum. För vi vill ju fira alla dessa år som
föreningen har varit ett forum för trädgårdsliv och trädgårdsaktiviteter i Kungsbacka med närområde.
Under sommar och höst pågick ändå ett myllrande liv i KTVs aktivagrupper ute i trädgårdarna där vi
träffades under mer smittsäkra former. Många aktiviteter genomfördes trots allt, en del grupper fick
nya medlemmar, några grupper upphörde under året, och någon tillkom.
Det finns många olika skäl till att vara medlem i vår förening. Det kan vara att läsa tidningen
Hemträdgården, att delta i föreläsningar och evenemang eller ta del av medlemsförmånerna. Några
vill dela sitt intresse med andra i aktivagrupperna. Gemensamt är att man delar trädgårdsintresse
med andra likasinnade och fördjupar sina kunskaper.
Så många som under året har sagt att man ännu mer än vanligt uppskattat sin och andras trädgårdar,
parker och natur. Hoppas intresset för trädgård och natur fortsätter att växa! En förening fyller många
behov, där det sociala för många är en viktig del. När detta skrivs i början av januari är det fortfarande
stränga restriktioner för hur man kan träffas, men vi har gjort allt vi kan för att ändå bjuda på
trädgårdsupplevelser under 2021. Kanske under lite andra former. Nu ser vi fram mot kommande år,
och hoppas det blir fyllt av kul aktiviteter vi kan delta i med lust tillsammans.
Det har varit en förmån för mig att få vara med i styrelsen för Kungsbacka Trädgårdsvänner i sex år, få
lära mig så mycket och få möta så många trevliga och intressanta människor. Och se så spännande
växter! Tillsammans i styrelsen och i samarbete med våra aktivagrupper har vi försökt göra det vi kan
för att under detta omtumlande corona-år ändå försöka ge medlemmarna trädgårdsupplevelser i
föreningens regi. Mycket av arbetet har fått ske digitalt och med distans.
Hoppas att vi ses framöver vid våra evenemang och får samtala om det vi alla tycker är så roligt,
Trädgården i alla dess former!
Gunilla Jansson
Ordförande 2020 i Kungsbacka Trädgårdsvänner
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FÖRENINGEN OCH VÅR PROGRAMORGANISATION
Kungsbacka Trädgårdsvänner (KTV) är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden. Föreningen
bildades den 19 september 2005 och är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Alla odlings-och
trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar. En god blandning av ålder, kön,
intresseinriktningar och kunskaper, alltifrån nybörjare till yrkesmän är berikande för oss.
Föreningen har ambitionen att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället och att utveckla
värdeskapande samvaro mellan medlemmarna.

ÅRET SOM GÅTT
Året blev helt annorlunda än vad vi planerat. Verksamhetsåret startade som vanligt med utskick av
programmet för 2020 i januari, fröbytardag och en föreläsning i februari, årsmötet med föreläsning
och mingel i början av mars och ett sista föredrag veckan efter. Sedan övergick allt i en ganska
annorlunda verksamhet detta år präglat av covidpandemi, restriktioner och social distansering. Vi
fick förändra arbetet både inom styrelsen, föreningen i stort, och i vårt utåtriktade program.
Vi hade 21 programpunkter i det gångna årets program:
-9 evenemang kunde vi genomföra, delvis med förändrade former.
-5 evenemang har skjutits upp till 2021 (och vi hoppas det ska gå bra att genomföra då).
-1 nytt evenemang kom till, vår första digitala föreläsning
-7 evenemang fick tyvärr ställas in
Det som genomfördes beskrivs i avsnitten Styrelsen samt Aktivagruppernas arbete längre ned.
Styrelsen koncentrerade sig på att få verksamheten att hålla igång så gott det går på distans, att hålla
medlemmarna informerade på vad som händer, och att öka aktiviteten på sociala medier, samt att
försöka hitta nya sätt att arbeta. Vi hade också gott stöd i lokalpressen med att föra ut det som sker.
Antalet medlemmar de senaste två åren var omkring 750, varav ca 130 familjemedlemmar.

STYRELSEN
Styrelsen har från årsmötet i mars 2020 bestått av följande ledamöter:
• Gunilla Jansson, ordförande
• Pirkko Turpeinen, vice ordförande och programsamordnare
• Lena Togander, kassör
• Gunilla Wormbs, sekreterare
• Marie Abrahamsson, medlemsansvarig
• Julie Matthews, dataansvarig
• Pernilla Fredgren, facebook- och Instagramansvarig
• Gloria de la Parra Christensen, ledamot tom augusti
Tre av medlemmarna fortsatte från föregående år, två var nygamla med tidigare styrelseerfarenhet
från KTV och tre var helt nya. Det var utmanande att lära känna varandra och med nya arbetssätt
möta en pandemi med stora inskränkningar i hur vi inom föreningen har kunde träffas. Men det var
roligt att samarbeta utifrån våra olika erfarenheter.
Styrelsen hade under året 13 protokollförda möten, varav 5 som digitala möten och 2 utomhus. En
representant deltog i Riksförbundet Svensk Trädgårds digitala årsmöte i april.
Styrelsen bjöd in aktivamedlemmarna till 3 trädgårdsråd. Trädgårdsråden är viktiga för att utbyta
erfarenheter med aktivamedlemmarna, och inte minst som ett tack för allt som de bidrar med till
föreningens arbete. De är ju motorn i föreningens arbete.
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Årets trädgårdsråd var annorlunda pga coronaanpassning,
- ett trivselmöte utomhus med blomsterplantering på Hjälmeskulla i maj
- ett samråd via mejl och telefonsamtal med samordnarna i augusti som uppstart för budget och
programarbete
- ett Teams-möte för att planera programmet för 2021 i november
Alla bjöd till för att få det att fungera.
En marknadsplan gjordes av kommunikationsgruppen och antogs av styrelsen som stöd för hur vi bäst
ska nå ut till medlemmar och omvärld. Målen i denna uppnåddes om att öka antal följare på
Facebook och vårt nya Instagram, samt att nå ut till fler medlemmar med aktuell information i
medlemsbrev per e-post. Våra medlems- och datansvariga aktualiserade medlemmarnas
kontaktuppgifter, och det är endast omkring 75 medlemmar som inte har någon mejladress.
Vi fick också bra press från våra lokala tidningar med flera artiklar, som gett fint genomslag.
Träffen med nya medlemmar sköts upp tills fysiska träffar blir möjliga.
Föreningens medlemsregister administreras av riksförbundet Svensk Trädgård och de införde ett nytt
register under året. Det har förenklat vårt arbete mycket med att skicka ut medlemsbrev via
mejlfunktionen, och sedan årsmötet skickades månatliga medlemsbrev ut med information om vår
verksamhet.
Det tryckta programmet skickades ut och fanns även tillgängligt på KTVs hemsida. På hemsidan och
facebooksidan publicerades aktuella evenemang samt under hela året alla förändringar som fick
göras. Programmet marknadsfördes på sociala meder och via tillgängliga e-kalendarier såsom
Kungsbacka evenemangskalender och i lokaltidningarna.
Styrelsen planerade och genomförde 5 evenemang
- Miniutställning och information vid Urban Garden Days Talks föreläsning i januari
- Årsmöte i mars, med fika och mingel och med Peter Englanders föreläsning om ’Ett gränslöst
trädgårdsliv’.
- Annorlunda växtmarknad i maj, på 8 olika ställen runt om i kommunen
- Medverkan med informationsbord vid Urban Garden Day i juni.
- Digital föreläsning i november ’Trädgårdera med Peter och Tony’
Styrelsen deltog under året mycket mer aktivt i programverksamheten än vanligt då snabba
förändringar behövdes genomföras pga olika restriktioner mot att mötas. Digitala medier var
ovärderliga för att snabbt få ut information via hemsida, Facebook, Instagram och medlemsbrev som
e-post
Styrelsen har skött föreningen i enlighet med årsmötets beslut, god föreningssed och legala krav
genom att ansöka om bidrag, inkomstdeklarera föreningen, sköta föreningens ekonomi, upprätta
årsplaner och göra bokslut, ta emot medlemsansökningar, sköta hemsida , Facebook och Instagram,
samordna programarbetet, ansvara för verksamhetssystem, och ha aktiv kontakt med omgivande
samhälle.

PROGRAMORGANISATION OCH AKTIVAGRUPPERNA
Ett välfyllt och intressant program skickades i januari 2020 ut till alla medlemmar, med samtliga
planerade evenemang för perioden februari 2020 – januari 2021, baserat på aktiva gruppernas arbete
föregående år. Varje grupp föreslår vad de vill genomföra i kommande års program utifrån ledorden
lust, kul och tillsammans och intresse att utveckla sin grupp och vår förening. Detta bildar basen i
nästa års verksamhetsplan med tillhörande budget.
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Programorganisationen bestod under året av 10 aktivagrupper med ett 60-tal aktiva medlemmar.
Programarbetet startade på nytt i augusti 2020 med programmet för 2021. Det krävs mycket jobb och
samordning bakom kulisserna. Föreningens sammansättning av aktivagrupper, som fångar upp olika
intressen hos våra medlemmar, utgör en stark bas i vår förening. Vi gläds alla åt att dessa eldsjälar
finns!
Samordnare och aktiva i de olika grupperna förändrades i en del grupper. Tre grupper upphörde
under året, en tillkom, och flera grupper har fått många nya medlemmar.
Vi brukar samverka med Kungsbacka kommun och andra aktörer i olika projekt eller bidra med vår
kunskap i olika frågor. Park och Teknik höll en uppskattad föreläsning, och Majmarknaden i
samarbete med Majblomman i Kungsbacka var lika uppmärksammad som alltid, men i övrigt blev det
bara ett bantat Äpplets dag på Fyren.
Programorganisationen var under 2020 ut enligt bilden nedan.
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AKTIVAGRUPPERNAS ARBETE UNDER 2020
HISTORIA OCH FRAMTID
Hållbarhet och utveckling – de ord som bäst beskriver vår verksamhet har även under 2020
karakteriserat vårt gemensamma arbete i gruppen. Coronapandemin har begränsat oss på flera sätt
men vårt utomhusarbete på Tjolöholm har hjälpt oss att ändå utveckla vårt samarbete. Vi har fått
fyra nya aktiva i gruppen som nu består av 14 deltagare.
I februari arrangerade vi en lyckad föreläsning på ABF med Leon Martini och Carin Kullberg från Park
och Teknik – ”Hemligheterna bakom våra älskade planteringar i Kungsbacka stad”
Vi startade vårarbetet vid Grindstugan med att föryngra, anlägga, plantera och lära oss fläta växtstöd
under ledning av trädgårdsmästare Andreas Blomberg. Han gav oss en gedigen föreläsning om Arts &
Crafts och under hösten har vi arbetat med plantering av en ny trädgård i arbetarbyn – Esters.
Vårt påbörjade fe-projekt med Tjolöholm har vi fått pausa pga. Corona restriktioner.
Vi har börjat träffas månadsvis digitalt via Teams och ser fram emot 2021 och vår litteraturcirkel.

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA
17 deltagare hade anmält sig till startmötet 6 maj, trots Covid-19 virus. Vi träffades utomhus på
parkeringen utanför ABF och delades in i årets grupper med lite färre deltagare per grupp än andra år.
Sammanlagt blev det 20 deltagare innan årets trädgårdsvandringar var över.
Vissa grupper träffades en gång per trädgård medan andra hann med 2 träffar. Några valde dagtid och
andra hade träffarna på kvällar. Som vanligt hade vi en bricka med växter och annat
trädgårdsrelaterat som prickades av i trädgårdarna, och gruppen med flest markeringar vann lökar att
plantera i sina trädgårdar. Slutmötet hölls 17 september hos Mindful Garden i Onsala, där Madeleine
Huber berättade om trädgården. Enligt tradition tog alla deltagare med sig växter och fröer från sin
trädgård som vi bytte med varandra. Som vanligt blev det välfyllt bord att välja spännande växter
från.

VINNARNA
Vinnarna har under 2020 haft tre arbetsträffar i slöjdsalen på Kyvikshus och en aktivitet vid
föreläsningen 25/2. Vi har också deltagit i växtförsäljningen till stöd för Majblomman.
Övriga aktiviteter som planerades i samarbete med Äskhult har ställts in av kända orsaker av
kommunen. Även övriga föreningsaktiviteter har ställts in.
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RESEGRUPPEN
I början på september år 2019 började vi planera för 2020 års resor. Planeringen pågick under hösten
och vi bestämde oss för att arrangera två resor under år 2020.
En av resorna skulle bli en ”hemlig resa” och förläggas till slutet på sköna maj. Efter kontakter med ett
antal trädgårdsägare och matställen i den trakt vi valt, bestämde vi oss för ett antal spännande
trädgårdar, någon även med konstinslag. En andra resa i skulle bli en 2-dagarsresa till Österlen i Skåne
i mitten på augusti. På nervägen skulle vi besöka en spännande trädgård med grönsaksodling och
trädgårdskonst och bese våtmarksområdet Vattenriket i Kristianstad innan övernattning på Kronovalls
vinslott. Vinprovning skulle ges möjlighet på slottet för de som så önskade. Efter frukost på slottet var
ett besök och guidning på Svabesholms Kungsgård, med rosenträdgård, woodland och damm bl.a.
inplanerad, varefter ett besök på närliggande Kiviks musteri stod på programmet. Lunch i Höör och
fika på ett konstgalleri skulle avsluta denna trädgårdsresa. Båda de planerade resorna fulltecknades
snabbt. Men pandemin covid -19 kom emellan och vi tvingades tyvärr inställa båda dessa resor.
Gruppen har beslutat att nu upphöra, och vill gärna lämna över stafettpinnen till några nya
medlemmar.

TRÄDGÅRDSNÖRDARNA
Gruppens syfte är att medlemmar som har specialintressen (som inte ligger inom ramen för andra
gruppers områden) ska träffas och utbyta erfarenheter för att under lättsamma former fördjupa sina
kunskaper. Vi vill vara en liten grupp. Gruppen avser också att ordna enklare föredrag och göra
resor/studiebesök. Föredragen är tänkta att vara öppna för alla KTV-medlemmar och ibland även för
allmänheten. Ett föredrag var planerat men fick ställas in pga covid och ett föredrag flyttas till nästa år
och annan grupp. Vi har haft 5 möten i gruppen under året, till stor del utomhus. Gruppens
verksamhet avslutades under hösten 2020.

KÖKSTRÄDGÅRDEN
Gruppen är den största aktivagruppen med över 20 medlemmar. Det var ett konstigt år, då trädgårdspyssel var nästan det enda tillåtna fritidsnöjet. Året började med två träffar för gruppen på ABF (om
gödsel och årsplanering). Fröbytardagen på Fyren genomfördes som vanligt 1 februari, och den intressanta föreläsningen Perenner för pollinerare den 3 mars. Men se'n kom ju Coronan! Vi gjorde
ändå trädgårdsbesök hemma hos Sara i maj, Cissi i juli, Ing-Marie i augusti, och reste därefter ner till
Skåne och Åke Truedssons imponerande och inspirerande odlingar i september. Äpplets dag i september på Fyren blev i år till en liten utställning, ingen äpplebedömning som vi brukar ha. Föreläsningen om nyttoväxter i oktober sköts upp. Oktoberträffen i gruppen användes för att lära oss att
göra biokol hemma hos Pirkko och Ingvar, sedan skärptes Coronareglerna ännu mer och vi fick, under
Saras kunniga ledning, genomföra gruppens första digitala odlarträff med tema: vad hade gått bra?
Vad gick dåligt? Vad gör vi bättre nästa år? En egen FaceBook-grupp skapades under våren, där vi kan
dela med oss av erfarenheter, glädje och sorger i odlandet. Tyvärr fick vi ställa in den traditionella
Skördefesten, men nästa år då...

SKOGSTRÄDGÅRDSGRUPPEN
Skogsträdgårdsgruppen började som en avknoppning av Köksträdgårdsgruppen en med studiecirkel.
Gruppen valde att efter 2,5 år, med ett femtontal träffar, avsluta sin kunskapsresa inom detta område.
Vi har gemensamt läst och bearbetat speciallitteratur, gjort intressanta och mycket givande.
studiebesök, påbörjat omvandling av delar av våra trädgårdar och utbytt med varandra mängder med
tips och råd. Det har varit spännande att lära nytt! Den planerade föreläsningen om Insekter som
hjälper oss att odla fick ställas in.
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MAJMARKNAD
”Från det som växer – till de som växer”
Växtmarknaden ‐ där alla är vinnare. Flitiga trädgårdsvänner sår, tar skott, planterar i krukor och gräver upp plantor som sedan skänks till vår växtmarknad, där hela överskottet går direkt till lokalföreningarna för Majblomman. Normalt hålls denna marknad en lördag i maj utanför kulturhuset Fyren,
men i år behövde vi tänka om med hänsyn till pågående corona-smittan. Så vi ställde inte in, vi ställde om. Och istället hade vi åtta olika försäljningsställen hemma hos våra växtknallar i anslutning till
deras hem. Några säljare hade också gått samman och gjorde en gemensam försäljning hos någon
annan. Och eftersom det var relativt kort varsel på våra ändrade planer gjorde vi vårt bästa att marknadsföra oss via sociala medier och medlemsbrev, och även lokalpressen gjorde reportage om vårt
initiativ. Vi var mycket osäkra på utfallet, men det blev över förväntan. Många sugna växtköpare
åkte, cyklade, och gick runt hela Kungsbacka för att handla växter. Och allt som allt fick vi in 12.350,som gick oavkortat till Majblomman. Helt i linje med tidigare år, trots rådande förhållanden. Majblommegruppen vill tacka alla som ställde upp, och om samma situation fortsätter även 2021, vet vi
ju nu hur vi skall göra.
TRÄDGÅRDSPRAT
Trädgårdsprat är ett forum för de som vill samtala om och reflektera över trädgården och växandet
som betyder så mycket för oss. Gruppen är ganska ny och vi formar den efter de deltagandes åsikter
och önskningar. Vår planerade träff i november ställdes in pga covidrestriktioner. Vi kommer igen
med nya tag nästa år!
STICKLINGARNA
Tanken med Sticklingarna är att ordna roliga aktiviteter i trädgården för barn tillsammans med
föräldrar, mor- och farföräldrar. Sticklingarna arrangerade två aktiviteter i år. Den första var endast för
vuxna – pilflätning. Christian Erlandsson lärde oss sju grundläggande flätningstekniker för att kunna
göra oss ett växtstöd. För barnaktiviteten gick vi till det nya Kikås insektshotell. Sex nya insektshotell
byggdes för barnen att ta med sig hem och sätta upp dem i sina egna trädgårdar. Vi kan
rekommendera Kikås insektshotell som en intressant plats att besöka.
JUBILEUMSKOMMITTÉEN
Gruppen tillsattes hösten 2019 vid Trädgårdsråd 3 för att planera och genomföra föreningens 15årsjubileum med mottot att ’det är alltid trevligt att fira’ och med målsättningen att det överskott vi
hade i föreningen skulle komma medlemmarna till del på ett trevligt sätt. En jubileumsfest med mat,
mingel och föreläsningar planerades till oktober. Men festen tvingades vi skjuta upp till nästa år.
I augusti genomförde vi en fototävling med temat ’Det oväntade’. 4 pristagare utsågs och fick som
pris en fin förstoring av sitt vinnande bidrag.I september genomfördes Växtutdelning till
medlemmarna av årets perenn Gillenia vid ett evenemang på Blomsterlandet. Där ställdes även
vinnarfotona ut till allmän beskådan. Vi fick också möjlighet att informera en nyfiken allmänhet om
Kungsbacka Trädgårdsvänner. Planeringen fortsätter för att kunna fira vårt 15+1 årsjubileum under
2021.

SAMVERKAN MED ANDRA
Föreningens målsättning är att verka i vår närhet och interagera med aktörer i samhället för att sprida
intresset för trädgård och odling. Så gott som hela vårt programutbud är öppet för allmänheten.
Under året hade vi föreläsningar, evenemang och pågående verksamhet i samverkan med bl.a.
Kungsbacka kultur & Fritid på Kulturhuset Fyren, Kungsbacka Trafik & Park, Tjolöholms Slott, och
lokala företag som Hjälmeskullas handelsträdgård, Blomsterlandet och Mindful Garden. Vårt
studieförbund ABF höll oss som vanligt med lokaler för både föreläsningar och studiecirklar samt
skötte studiecirkeladministration mm. Kontakterna fungerar bra och det finns en positiv vilja att
fortsätta samarbeta. Genom våra olika arrangemang i Kungsbacka har vi bra kontakter med andra
föreningar som Urban Garden Day och Kungsbackas Majblommeföreningar.
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EKONOMI
Medlemsantalet var stabilt. Den 1 januari 2020 var antalet medlemmar 750, varav 131
familjemedlemmar. Den första i januari 2021 var antalet medlemmar 749, varav 133
familjemedlemmar enligt medlemsregistret
Vid årsmötet i mars 2020 fastställdes en budget med ett underskott på 95 742 kr. När år 2020
summerades blev det till slut ett överskott på 30 212 kr. Orsakerna till detta var flera. Först och främst
blev ju verksamheten mycket begränsad i och med Covid och många arrangemang blev inställda.
Sedan blev kostnaderna för årsmötet, programproduktion och hemsidan lägre än beräknat. Och den
största posten var att det planerade 15-års jubileet blev inställt, vilket var budgeterat till 70 000 kr.

Aktivagrupp
Historia & Framtid
Köksträdgården
Majmarknad
Resegruppen
Trädgårdsvandra hos
varandra
Trädgårdsnördarna
Sticklingarna
Vinnarna
Skogsträdgårdgruppen
Trädgårdsprat
Jubileumsgruppgen
Styrelsen
Totalt programverksamhet

intäkter
0
4000
14000
130600

Budget
2020
kostnader
-27500
-12500
-14000
-128832

intäkter
0
2600
13450
0

Utfall
2020
kostnad
-9270
-2365
-13095
0

resultat
-27500
-8500
0
1768

resultat
-9270
235
355
0

18230
8735
355
1768

2700

-4300

-1600

950

-1500

-550

1050

5000
9000
10000
2500
750
0

-10600
-12100
-2500
-9000
-1250
-70000
-10500

-5600
-3100
7500
-6500
-500
-70000
-10500

0
8300
99
0
0
0
2970

-1260
-8794
0
0
0
-10810
-4000

-1260
-494
99
0
0
-10810
-1030

4340
2606
-7401
-6500
500
59190
9470

178550

-303082

-124532

28369

-51094

-22725

92343

Differens

Kungsbacka Trädgårdsvänner fick 60.000 kr i bidrag av Kungsbacka Kommun, liksom de senaste åren.
Vi har fått ett preliminärt besked om bidrag från ABF på 5.500 kr för såväl utåtriktade evenemang
som för studiecirkelverksamheten inom aktivagrupperna., men färre studiecirklar har kunnat hållas
under året.
Medlemsavgiften var 320 kr, varav 70 kr per medlem gick till vår föreningskassa. Resterande gick till
Svensk Trädgård, och det bekostade prenumerationen på tidningen Hemträdgården och alla de andra
populära stödfunktionerna som trädgårdsrådgivning, rådgivning åt styrelsen mm.
Omsättningen var betydligt lägre 2020. Det berodde till största delen på att resorna och
jubileumsfesten ställdes in. Intäkterna från föreläsningar minskade kraftigt då väldigt få föreläsningar
kunde hållas.
Antal medlemmar, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för 2020 presenteras nedan.
Jämförelsen mellan budget och faktiskt utfall visar på ett överskott om 125.954 kr jämfört med
budget för 2020.
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2019
Resultat
Antal medlemmar
Huvudmedlem
Familjemedlem
Summa medlemmar

2020
Budget
Resultat

624
131
755

614
131
745

616
133
749

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Programverksamhet inkl lotteri
Medlemsavgifter
Bidrag RST
Bidrag ABF
KBA kultur & turism kontantstöd
Summa

332721
54690
4000
11308
60000
462719

178550
52150
0
12000
60000
302700

28369
51315
0
5500
60000
145184

Kostnader
Programverksamhet inkl lotteri
Årsmöte
Trädgårdsråd
Årsprogram
Porto, kuvert mm
Hemsida
Övrigt, adm
Bank
Summa

351424
19369
13018
18708
8307
1634
2582
1630
416672

302542
26500
13300
20900
8200
20000
4000
3000
398442

51094
20669
3200
15858
9178
1359
12070
1544
114972

46047

-95742

30212

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Rörelsekonto
Vilande konto
Fordran ABF
Utgående balans

161750
125311
11308
298369

70317
125310
12000
207627

196306
125311
5500
327117

Skulder och eget kaptital
Skuld Majblommeföreningarna
Balanserat resultat
Årets resultat

1465
250857
46047

0
298369
-95742

0
296905
30212

Utgående balans

298369

202627

327117

REDOVISAT RESULTAT
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Plats för revisionsberättelse

11

