Verksamhetsberättelse 2021
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 genom att anordna sammankomster, föredrag,
kurser, resor, utflykter, etc.

Styrelse
Styrelsen har förverksamhetsåret 2020 haft följande sammansättning:
Ordförande

Annika Olstedt

Vice ordförande

Eva Herrgård

Sekreterare

Carina Engback

Kassör

Eva Schön

Ledamöter

Irén Carlsson

Suppleanter

Jan Andersson samt en vakans

Revisorer

Christina Gullberg och Arne Knochenhauer, suppleant Lena Jansson

Valberedningen

Carina Hultqvist, sammankallande, Anita Ramsell och Kjell Hjerpe.

Årsmötet 2021
Ordinarie årsmöte hölls den 24 maj på Domarringens koloniområde, Örebro. Årsmötet hölls senare
än vanligt pga pandemin, på koloniområdet kunde vi träffas ute.
Arne Knochenhauer valdes till ordförande och Majlis Gustafsson till sekreterare för mötet.
Ordförande Annika Olstedt och Iren Carlsson omvaldes på 2 år och fortsätter sitt arbete i styrelsen.
Anita Ramsell avgick som kassör och ersattes av Britt Billingmark.
Suppleanterna Charlotte Hockart Robner och Karin Geisler lämnade båda styrelsen och ersattes av
Eva Schön och Jan Andersson.
Eva Herrgård och Carina Engback kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.
Avgående ledamot och suppleanter avtackades.
Redaktionsrådet för STA’s tidning TrädgårdsAmatören där Birgitta Berglund varit Närkes
representant har blivit nedlagt. Därav valdes ingen ny representant

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt åtta gånger.
Britt Billingmark valde att lämna styrelsen under våren och suppleant Eva Schön klev in som
ordinarie kassör.

Övriga möten där styrelsemedlemmar deltagit
16-17 oktober STA ombudsmöte i Uppsala
Annika Olstedt och Eva Herrgård representerade kretsen.
Lördagen ägnades åt årsmötesförhanslingar.
Årsmötet genomfördes utan några kontroversiella frågor och det fanns inga inlämnade motioner.
Söndagen innehöll ett par föredrag samt ett besök på Linnés trädgård.
Inga regionmöten har genomförts pga pandemin.

Styrelsens arbete
Pga pandemin har föreningen inte haft några månadsmöten/föreläsningar under våren.
Styrelsen har istället försökt att ordna aktiviteter som kan genomföras utomhus så att det har gått att
hålla avstånd. Trädgårdsbesök och besök i handelsträdgårdar och växtmarknader.
Under hösten har föreläsningarna återupptagits i lokalen i Adolfsbergs församlingshem.
Lokalen fungerar mycket bra med ljus och ljudanläggning och ett välutrustat kök.
I syfte att synliggöra föreningen har vi före varje månadsmöte ett införande i Nerikes Allehanda
under Föreningsnytt.
Vi fortsätter att uppdaterat vår hemsida och Facebook-sida där vi, som ett komplement till mailutskick, annonserar evenemang och träffar.
13 september bjöd vi åter in nya medlemmar till en träff. I år hos Carina Hultqvist i Kumla.
Ett 10-tal medlemmar kom för att få lite information om föreningen och chans att ställa frågor i
Carinas uterum. Carina bjöd på fika och guidade sedan runt i sin lilla radhusträdgård.
Förra årets arbete med att ta fram en ny vision och sätta upp mål för kretsen, avstannade nästan helt
i samband med pandemin eftersom tid och kraft fick läggas på hur vi skulle kunna genomföra
möten och aktiviteter på ett säkert sätt.
Förhoppningen är att arbetet kan återupptas i början av nästa år, 2022.

Medlemmar
Totalt vid årets slut hade kretsen 178 medlemmar.

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

Möten
12 maj

Magnoliabesök hos Sven och Gunilla i Åbytorp

19 maj

Trädgårdsbesök hos Johnny och Pia i Pålsboda

24 maj

Årsmötesförhandlingar med tipspromenad.

1 juni

Besök på Rönne trädgård i Askersund

6 juni

Växtmarknad hos Anita Ramsell i Mosås. Det blev stor anslutning där även
allmänheten var inbjuden, vilket gjorde att vi tog tillfället att värva nya medlemmar
till föreningen.

16 juni

Trädgårdsbesök hos Kristina i Glanshammar

20 juni

Hostabytardag hos Berglunds i Lunger

1 augusti

Plantskolebesök Revsten

4 augusti

Trädgårdsbesök hos Gunilla i Glanshammar

6 september

Föredrag ”Årstid vi kallar höst” av Conny Assarsson

13 september Nya medlemmars möte, 10 nya medlemmar kom
11 oktober

Föredrag ”Barrväxter” av Kjell Hjerpe

20 november Årsavslutning, med föredrag ”Träd för små trädgårdar” av Henrik Sjöman

Avslutande tankar
Covid-19 pandemin satte stopp för många av föreningens aktiviteter även i år och styrelsen har fått
tänka i nya banor hur vi ska kunna fortsätta med verksamheten och utbyta erfarenheter och
förmedla kunskap till våra medlemmar.
Vi har kunnat ta upp föreläsningarna under hösten,och det är roligt och inspirerande men det är
trädgård ”på bild”
Med vårvärmen vaknade våra trädgårdar och en hel del trevliga trädgårdsbesök kom till stånd.
Jag ser gärna att vi kan fortsätta på det temat, även utan pandemi. Det är väldigt spännande att se
växterna ute i trädgården.
– Hur ser de ut? Hur stora blir de? Hur känns bladen? Var trivs de? Ljus/skugga? Fuktigt/torrt?
- Snygga växtkombinationer? OSV….
Jag hoppas att fler vågar öppna sina trädgårdar för föreningens medlemmar, och att vi får komma
tillbaka till de trädgårdar vi besökt.
I styrelsens namn vill jag tacka alla som på olika sätt har engagerat sig och medverkat i STA
Närkekretsen under 2021
Annika Ostedt, ordförande

Örebro den 8 januari 2022

Annika Olstedt

Eva Herrgård

Carina Engback

Iren Carlsson

Eva Schön

Jan Andersson

