
Verksamhetsberättelse 2019
STA Närkekretsen är en av 24 kretsar inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA.
Närkekretsen bildar tillsammans med Mälardals-, Värmlands-, Dala-Gästrike-, och Upplandskretsen
Region mellansvenska kretsarna. Kretsen är ideell utan ekonomiskt ändamål. För kretsens skulder 
svarar endast dess tillgångar.

Syfte

STA har bland annat till syfte att stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte för odling av 
prydnadsväxter, gärna ovanliga arter och sorter som tidigare inte har odlats i Norden.
Dessutom att öka och fördjupa kännedom om dessa växter och inspirera till mer personliga
och varierade prydnadsträdgårdar.
Kretsen arbetar lokalt för att uppfylla STA:s syfte. Detta kan ske genom att anordna 
sammankomster, föredrag, kurser, resor, utflykter, etc.

Styrelse

Styrelsen har förverksamhetsåret 2019 haft följande sammansättning:

Ordförande Annika Olstedt

Vice ordförande Eva Herrgård

Sekreterare Carina Engback

Kassör Anita Ramsell

Ledamöter Irén Carlsson

Suppleanter Charlotte Hockart Robner och Inga-Lill Zetterman

Revisorer Christina Gullberg och Arne Knochenhauer, suppleant Inga Bihl.

Valberedningen Marita Kindberg Ahlm, sammankallande, Birgitta Berglund och Kjell Hjerpe.

Redaktionsråd Birgitta Berglund representerar vår region som redaktionsråd för TA, STA ́s 
tidning TrädgårdsAmatören.

Årsmötet 2019

Ordinarie årsmöte hölls den 11 februari i Adolfsbergs församlingshem, Örebro. Arne Knochenhauer 
valdes till ordförande och Carina Engback till sekreterare för mötet.

Annika Olstedt valdes till ny ordförande, och två nya suppleanter, Charlotte Hockart Robner och 
Inga-Lill Zetterman valdes in i styrelsen. Avgående ordförande och suppleanter avtackades.



Styrelsemöten

Styrelsen har sammanträtt nio gånger.

Övriga möten där styrelsemedlemmar deltagit

27 april Regionmöte för Mellansvenska kretsarna i Ludvika

Annika Olstedt representerade kretsen, 

22 oktober Träff med övriga trädgårdsföreningar i Örebro

Annika Olstedt representerade kretsen, ett trevligt möte där de preliminära programpunkterna för 
kommande år diskuterades. Föreningarna var dock inte klara med programmen så inga direkta 
beslut om samarrangeman togs.

26-27 oktober STA ombudsmöte i Skövde

Annika Olstedt och Eva Herrgård representerade kretsen.

Lördagen ägnades åt årsmötesförhanslingar. Kretsen hade lämnat in två motioner till Ombudsmötet.

Motion 1 behandlade medlemshanteringen. 
Kretsen föreslog att medlemskapet ändras till att gälla kalenderår. Detta skulle underlätta för kretsen
att avgöra antalet medlemmar. Fakturahanteringen skulle kunna underlättas då samtliga fakturor 
skickas vid ett tillfälle och kan då annonseras i TA. Fakturorna mailas ut idag, och många fakturor 
hamnar i skräpposten och mottagaren missar dem.

Motionen avslog med motiveringen att medlemsregistret är för nytt och rutinerna måste sätta sig 
först.

Motion 2 behandladeföreningens vision och mål. Föreningens syfte finns väl beskrivet men 
ingenstans finns föreningens mål och vision.
Kretsen föreslog att riksstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se över och formulera mål 
och vision.

Motionen avslogs med motiveringen att riksstyrelsen ville arbeta på ett annat sätt. Inofficiellt 
föreslogs dock att kretsen arbetar vidare med frågan lokalt.



Styrelsens arbete

Under året har vi haft månadsmöten i den för oss nya lokalen i Adolfsbergs församlingshem.
Lokalen har fungerat bra med ljus och ljudanläggning och ett välutrustat kök.

För att få fler intresserade av vår verksamhet erbjuder vi även fortsättningsvis nya medlemmar att 
lyssna till ett föredrag gratis.

I syfte att synliggöra föreningen har vi före varje månadsmöte ett införande i Nerikes Allehanda 
under Föreningsnytt.

Vi har uppdaterat vår hemsida och fortsätter att jobba med förbättring av mail-utskick till 
medlemmar. Vi har även uppdaterat Facebook-sidan och annonserar evenemang och träffar även via
den kanalen 

17 september bjöd vi in nya medlemmar till en träff hos Inga-Lill Zetterman. Ca 15 personer kom 
på träffen där vi tittade på Inga-Lills stora trädgård, fikade och berättade om föreningen. 

Efter ombudsmötet har styrelsen även jobbat med att ta fram en vision och sätta upp mål för 
föreningen. Arbetet kommer att forsätta under våren.

Ett test som vi införde under förra året slog väl ut. Medlemmar som ville visa sin trädgård 
meddelade styrelsen några dagar i förväg och vi la ut datum och tid på hemsidan och meddelade via
e-post. Under sommaren öppnade ett tiotal medlemmar sina trädgårdar för besök.

Medlemmar

Totalt vid årets slut hade kretsen 138 medlemmar, 10 personer, har tillkommit och 13 har slutat.

Avgifter

Medlemsavgiften till kretsen har varit 80 kr/år och avgiften vid medlemsmöte 60 kr/kväll.



Månadsmöten

27 januari Torsten Wallin, Skärgårdsträdgården

11 februari Årsmötesförhandlingar. 

4 mars Claudio Estrada, Bonsaier

6 april Kjell och Anna-Karin Silver, Buskar och träd i uselt klimat

12 augusti Besök på Östansjö trädgård

2 september Magnar Aspaker, Alpiner och perenner

12 oktober Håkan Stenström, Kinesiska trädgårdar

23 november Årsavslutning, Julgröt, medlemmar berättar om sina favoritträd

Årets månadsmöten har haft ca 210 besökare

Sommarens aktiviteter

6 juni Trädgårdsamatörernas dag med trädgårdsvisningar. 

Resa till Danmark blev inställd pga för få anmälningar.

12-14 juni Riksmöte. Ångermanlandskretsen var värd och cirka 5 personer deltog från vår krets.

17 juni Hostabytardag hos Lena Asp.

4 augusti Rolands Plantskola. Nästan 20 deltagare samåkte i bilar.

Avslutande tankar

Som ny ordförande, och relativt ny medlem i föreningen har jag mycket att lära men jag har haft 
förmånen att ha en styrelse med mycket erfarenheter och stort engagemang. Ett stort tack till Er. 
Övriga medlemmar i föreningen har också bidragit till att utveckla aktiviteter och medverkat till 
trivsam samvaro.

Kretsen har ett forsatt bra samarbete med Medborgarskolan. Dels trycker de vårt program, våra 
flyers och övrigt material som massproduceras, dels finns vi med i Medborgarskolans tidning. Vi är 
också välkomna att ha våra möten i deras lokaler.

I styrelsens namn vill jag tacka alla som på olika sätt har engagerat sig och medverkat i STA 
Närkekretsen under 2019.

Annika Ostedt, ordförande



Örebro den 15 januari 2020

Annika Olstedt  Eva Herrgård Carina Engback

Anita Ramsell Iren Carlsson Charlotte Hockart Robner

Inga-Lill Zetterman
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