
Verksamhetsplan för 2020
STA, Sällskapet Trädgårdsamatörerna 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.

Styrelsen har under året tagit fram ett förslag till vision och mål för Närkekretsen, samt satt upp ett 
par långsiktiga mål.

Förslag till vision:

STA är den naturliga mötesplatsen och kunskapskällan för alla som odlar prydnadsväxter på 
balkong eller i trädgård, oavsett storlek, erfarenhet och kunskapsnivå.
STA är den största inspirationskällan till utformningen av personliga prydnadsträdgårdar. Den stora 
variationen ger en stor mångfald vilket ger ökad hållbarhet, gynnar djurlivet och sprider glädje till 
både trädgårdsägare och omgivning.

Om verksamheten drivs med den visionen så skulle de långsiktiga målen för kretsen kunna vara att 
om 5 år har Närkekretsen:

• ökat medlemsantalet och ligger storleksmässigt på 6:e plats bland kretsarna och är störst av 
trädgårdsföreningarna i Örebro län.

• välbesökta aktiviteter med minst 70 deltagare som har ”högt i tak” med livliga diskussioner 
och erfarenhetsutbyte på alla nivåer och många skratt.

• kunniga och stolta medlemmar som gärna visar upp sina trädgårdar och delar med sig av 
sina erfarenheter. Varje trädgård har sin ”höjdpunkt” – när den är som allra vackrast, men 
antalet är så stort och varierat att det under hela säsongen finns någon trädgård att besöka.

• många engagerade medlemmar som jobbar för föreningen. Vi anordnar riksmötet 2025 och 
kan visa både trädgårdar, parker och handelsträdgårdar.



För att uppfylla STA ś syfte och arbeta för vår vision och våra långsiktiga mål och därmed också 
inspirera nya och tidigare medlemmar planeras följande aktiviteter:

• Regelbundna medlemskvällar med föreläsare. Som tidigare har vi lotteri och fika vid dessa 
möten.

• Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar, till exempel att vid borden diskutera ett givet ämne 
och sedan redovisa för övriga. Vi kommer att starta mötet en halvtimme innan föreläsaren 
börjar så tid finns till fika och mingel

• Två möten under året där medlemmarna bestämmer tema, vi diskuterar och redovisar för 
varandra, erfarenheter, tips och idéer.

• Ett ”Nya medlemmars möte” där det finns tid att informera och för nya att ställa frågor.

• Växtbytardagar. En växtloppis är planerad hos Anita Ramsell den 6 juni. Ta med växter och 
något att ställa dem på. Det går bra att ha dem på marken, på bord (eget) eller i bakluckan på
din bil.   
En hostabytardag där vi byter hostor är planerad till den 27 juni kl. hos Berglunds i Lunger.

• Föreläsningar i samarbete med andra föreningar.

• Skicka välkomstbrev till alla nya medlemmar samt införa ett faddersystem så att de har 
någon att kontakta med frågor och funderingar.

• Trädgårdsbesök. Föregående års försök med spontana inbjudningar, när trädgården är som 
vackrast, fortsätter vi med tills vidare.

• Öppna trädgårdar. Vid dessa tillfällen kommer medlemmar som inte har öppet att ombedjas 
hjälpa till med att sälja plantor och i samband med det informera om STA.

• Delta i ”Tusen Trädgårdar” den 28 juni. I år är STA medarrangör.

• Trädgårdsresor. I år gör vi bl.a en resa till Zetas den 23 maj, två trädgårdsbesök blir det på 
vägen.

• Besöka plantskolor och växtmarknader. Till exempel besöker Rolands plantskola i Revsten 
och Tommy Ahnby i augusti. 

• Delta i olika evenemang där trädgårdsamatörer möter andra trädgårdsintresserade.

• Delta i Riksmötet, som är öppet för alla medlemmar. I år är vi välkomna till Ystad.

• Delta i OM, ombudsmötet.

• Delta i möten med Region mellansvenska kretsarna.
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