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Bladlusen – Våren 2023 
Hej trädgårdsvänner! 

Har ni börjat att förså något ännu? För 

egen del så känns trädgårdssäsongen långt 

borta i snöyran som är idag. 

Styrelsen har några saker som vi behöver 

er hjälp med: 

• Vi har behov av fler medlemmar i 

styrelsen! Så tycker du att det är kul att 

vara med på våra olika aktiviteter så 

fundera gärna ett varv på om du kan 

bidra till styrelsearbetet. Vid intresse ta 

kontakt med Maria Bluum eller Tina 

Lindberg i valberedningen. 
 

• Vi behöver också tillskott till vår 

fikagrupp. Ta kontakt med 

fikaansvariga Maj Carlberg om du har 

frågor om uppdraget eller om det är så 

att du gärna vill vara med. 
 

• Gillar du att planera resor – då får du 

gärna anmäla dig till att hjälpa till med 

sommarens trädgårdsresa. Vi funderar 

på att göra en dagsresa ner till 

Funäsdalen och deras Fjällmuseum (se 

medlemsmötet 29 maj). 

/Styrelsen genom 

Helena Wiktorsson, ordförande 

Studiecirkel 
Under våren, mars kanske, planerar vi att 

starta en studiecirkel, ”Gröna fingar”. Den 

är i planeringsstadiet och därför kommer 

det att komma mer information om den 

senare. 

 

 

 

Medlemsmöten 
Måndag 30 januari kl. 19.00, 

Stockesalen (Frösön).  

Johan Nyqvist, Mellestgården, föreläser 

om permakultur och biodling. 

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika 

finns att köpa. 

Måndag 27 februari kl. 19.00, 

Stockesalen (Frösön).  

Leena Liljestrand, Svenska Pionsällskapet, 

föreläser om pioner. 

Föreläsningen är ett samarbete med 

Trädgårdsamatörernas Jämtlandsavdelning. 

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika 

finns att köpa. 

Måndag 27 mars kl. 19.00, Stockesalen 

(Frösön) - Årsmöte 

Vi inleder mötet med 

årsmötesförhandlingar – se agenda sist i 

Bladlusen. 

Carin Andersson och Rebecka Tall från 

Jamtli kommer och berättar om samarbetet 

med POM (Programmet för odlad 

mångfald) samt Jamtlis klonarkiv. 

Rebecka, Jamtlis trädgårdsmästare, berättar 

om utmaningarna med att vårda och 

vidareutveckla Jamtlis trädgårdar 

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika 

finns att köpa. 

Måndag 24 april kl. 19.00, Stockesalen 

(Frösön)  

Färdigskördat! Vad gör jag nu då? Mia 

Hotchkiss ger en inblick i förädlings-

konsten av bär, frukt och grönsaker samt 

mer från trädgårdens rike. 

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika 

finns att köpa. 
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Måndag 29 maj kl. 19.00, Stockesalen 

(Frösön)  

Ola Hanneryd, Härjedalens Fjällmuseum, 

berättar om en utställning där Fjällmuseet 

undersöker hur trädgårdstankarna slog rot i 

fjälltrakterna under 1700-talet, och hur de 

kom att övergå i nya föreställningar om 

vildmarken och naturen runt sekelskiftet 

1900.  

Observera! 

Avvikelser kan förekomma, håll dig 

uppdaterad via vår webbplats och 

sociala medier. Kontaktuppgifter hittar 

du i sidfoten. 

Medlemsförmåner – kom ihåg 

ditt medlemskort! 

 Ocke trädgård: 

10 % på normalprissatta växter. 

 Bräcke Handelsträdgård: 

10 % på normalprissatta växter utom 

fröer. 

 Gardengallerian, Krokom: 

10 %. Gäller ej växter med ständigt 

lågpris. 

Övriga förmåner 
 Tidningen Hemträdgården – hem i din 

brevlåda sex gånger per år. 

 Gratis rådgivning hos Riksförbundet 

Svensk trädgård/RST: 

https://svensktradgard.se/  

 Flera förmånliga rabatter återfinns på 

RST:s hemsida: 

https://svensktradgard.se/om-

oss/medlemssidor/  

 

Styrelse 

Ordförande:  

Helena Wiktorsson, 0730-29 27 37 

ordforande@tradgardsforeningenijamtland.se 

Kassör:  

Patrik Åslund, 072-506 45 74 

kassor@tradgardsforeningenijamtland.se 

Sekreterare: 

Eivor Richardsson, 070-509 62 06 

sekreterare@tradgardsforeningenijamtland.se 

Medlemsansvarig: 

Sara Näslund, 070-23 33 113 

medlemsans@tradgardsforeningenijamtland.se  

Ledamot: 

Théodora Sauma, 070-55 88 138 

ledamot@tradgardsforeningenijamtland.se 

 

Ersättare och mötesvärdsansvarig: 

Maj Carlberg, 070-617 18 03 

ersattare2@tradgardsforeningenijamtland.se 

 

E-post 
För att kunna nå ut snabbarer med 

information till er medlemmar så önskar vi 

att ni som inte har anmält er e-postadress 

skickar den till föreningens 

medlemsansvarige Sara (se 

kontaktuppgifter ovan). Vi kan då skicka ut 

t.ex. Bladlusen till er via vårt 

medlemsregister som tillhandahålls av 

Riksförbundet. 
 

Samarbetspartner 
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Agenda för årsmöte 27 mars 
• Årsmötets öppnande 

• Upprättande av röstlängd 

• Val av ordförande för årsmötet 

• Val av sekreterare för årsmötet 

• Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande 

justera protokollet 

• Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 

• Fastställande av dagordning 

• Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

• Föredragning av kassörens redogörelse 

• Föredragning av revisorernas berättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Behandling av motioner och skrivelser 

• Fastställande av avgifter för nästkommande år (nuvarande avgifter – 

huvudmedlemsskap 335 kr, familjemedlemsskap 90 kr) 

• Fastställande av budget för verksamhetsåret 

• Val av ordförande i enlighet med valberedningens förslag som presenteras vid mötet 

• Val av styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag som presenteras vid 

mötet 

• Val av styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag som presenteras vid 

mötet 

• Val av två revisorer 

• Val av en revisorssuppleant 

• Val av valberedning 

a) sammankallande ledamot 

b) två övriga ledamöter jämte en suppleant 

• Övriga frågor 

• Årsmötets avslutning 
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