
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Årsmöte 2022 i Uddevalla (bokslut 2021)



Årsmöte/dagordning 2022-09-01
1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande för mötet
3.   Val av sekreterare för mötet
4.   Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet
5.   Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
6. Närvarolista

7.   Verksamhetsberättelse (nya medlemmar) 2021
8.   Bokslut och revisionsberättelse för 2021
9. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2021

10. Propositioner och motioner
11. Val av styrelse och revisorer för 2023
12. Val av valberedningen för 2023
13. Presentation av förtroendevalda
14. Avtackning av avgående förtroendevalda

15. Fastställande av medlems- och organisationsavgifter för 2023
16. Fastställande av arvoden och traktamenten för 2023
17. Presentation av verksamhetsplan, mål och budget

18. Dalecarlicapris
19. Kommunpris 
20. Examenspris

21. Rapporter
A. Platser för kommande kongresser
B. Regionala träffar
C. 100 årsfirande, filmer, tidningen Utemiljö och Dalecarlicabladet
D. Hemsidan

22. Övriga ärenden 
23. Avslutning



§ 6 Närvaro
(-lista sänds runt)



§ 7
Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen har löpande arbetat enligt verksamhetsplanen som uppdateras 
årligen vid årsmötet. Planen utgör styrdokument och stöd för styrelsens 
arbete. Exempel på några genomförda aktiviteter under året, kopplade till mål-
och fokuspunkter i verksamhetsplanen:

 Planering inför kongressen och föreningens 100-års jubileum har fortsatt 
tillsammans med Uddevalla kommun

 Inget Examensarbetespris, Kommunpris eller Dalecarlicapris delades ut pga
pandemi 2021.

 Jubileumsskrift och 5 filmer har tagits fram i samverkan med Movium och 
vår kongresskommitté som består av hedersmedlemmarna Lars Hågbrandt, 
Ole Andersson och Gunnar Eriksson.

 I avvaktan på 100 årsfirande har flera kommuner planterat 
jubileumsplantering utifrån Monika Wennbrings Idé och design koncept (se 
nästa bild).





§ 7 Välkommen till 27 nya medlemmar 2021-2022

Totalt: 247 medlemmar varav 26 heders/pensionärsmedlemmar, 4 organisationer 
samt 87 kommuner och regioner



§ 8 

Bokslut 2021



Bokslut 2021 kommentar

Föreningens ekonomi är god, medel i kassan var 2021-12-31 487 092 kr. 

Föreningen uppvisar ett underskott för 2021 med – 3031 kr jämfört med 
budgeterat – 70 000

Styrelsen har under det gångna året arbetat främst med frågor som berör 
samhällsplanering, utbildning, medlemsrekrytering och verksamhetsplanering samt 
utvecklat kontaktnät och bredare information till medlemmar genom mail, 
hemsidan och nyhetsbrev.



Totalt: + 198 975 kr

Intäkter 2021

Årsavgifter enskilda Kongress NGSA, marknadsföring mm Medlemsavg org Räntor Övrigt



Totalt: - 202 006 kr

Kostnader 2021

Kongresshandlingar Årsmöte mm Års/medlemsavgifter Medlemsmatrikel Porto, frakter, bankavg

Hotell och resekostnad Representation, uppvaktningar Styrelsemöte, konferensavg mm Dataprogram och avtal

Kontorsmaterial Darlecarlicabladet Hemsidan Adm, sekretariat, kassör

Nordic Green Space Award NGSA Student/examenspris Extra uppdrag, projekt etc. Gröna jobb TCYK mm

Regionala träffar Dalecarlicapris Kommunpris Övrigt, kvarskatt mm



§ 8 
Revisionsberättelse 2021



Revisionsberättelse
Till årsmötet 2022 i Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare Organisationsnummer 866601-9024

Rapport om årsredovisningen
Vi revisorer Maria Modin och Marie Malmström har granskat årsredovisningen för Föreningen Sveriges 
Stadsträdgårdsmästare

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och att föreningens årsmöte beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.



§ 10 Propositioner och motioner?

Inga motioner har ställts!

Proposition
Samverkan inom NGSA har så sakta avtagit och allt fler använder 
Green flag Awards system istället för bedömning/certifiering av 
parker och grönområden. Styrelsen vill i en proposition till 
årsmötet ställa frågan om styrelsen kan få i uppdrag att utreda 
förutsättningar med Green flag Award samverkan samt att se över 
om vi ska kvarstå i samverkan med NGSA eller lämna detta.
Förslag till beslut: Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att utreda 
denna fråga/frågor och redovisa förslag till nästa årsmöte.



§ 13 Presentation ny styrelse, revisorer och valberedning

§ 14 Avtackning avgående representanter



§ 15 Fastställande av medlems- och organisationsavgifter för 2023

§ 16 Fastställande av arvoden och traktamenten för 2023

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift för 2023

Styrelsen föreslår årsmötet att inga arvoden eller traktamenten ges ut för 2023



§ 17
Verksamhetsplan och budget 2021-2023



Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds- och 
landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Föreningen är öppen för alla inom den 
gröna offentliga sektorn.

Vi ska:
• Bevara, förstärka och utveckla olika roller inom den gröna offentlig sektorn
• Öka inflytandet och delaktighet i samhällsplaneringen för grön 

infrastruktur och hållbar utveckling
• Utveckla ett aktivt nätverk och medlemsinflytande

Hur: verksamhet styrelsen
• I samverkan med värdkommun planera årlig kongress
• Delge information via Dalicarlicablad, Facebook och hemsidan 

www.stadstradgardsmastare.se
• Årligen dela ut Dalecarlicapris, Kommunpris och Student/ex arb pris
• Stödja arrangemang lokalt via Regionala träffar
• Samverka med Movium/SLU, Beum, TCYK, Svenska Trädföreningen, 

Sveriges Stadsbyggare, NGSA/GFA, WUP, SKR, NV, Boverket mfl

http://www.stadstradgardsmastare.se/


2020
- 290 tkr (-168,1)

+ 240 tkr (+167,5)

-50 tkr (-0,6)

2021
- 290 tkr (-202)

+ 220 tkr (+199)

- 70 tkr (-3,3)

2022
- 300 tkr
+ 225 tkr

- 75 tkr?

2023
- 280 tkr
+ 280 tkr

+/-0

Budget 2022-2023



§ 18-20 Information Prisutdelning
Dalecarlica-, Kommun-och Examensarbetspris

§ 21 Rapporter

a) Platser för kommande kongresser
Göteborg 2023 (Nordisk kongress i Finland?), Halmstad, Lund 2024-2025

b) Regionala träffar
Inga regionala träffar har genomförts under 2021. Ett nytt nätverk i norr har bildats.

c) Hemsidan och Dalecarlicabladet
Redaktör slutat, styrelsen ser över förslag på ansvariga

d) 100 årsfirandet - vad har hänt?
Jubileumsskrift, filmer etc

e) Information från våra samverkansorganisationer
Movium, BEUM, TCYK, NGSA/Green Flag Award, WUP, Föreningen Sveriges 
Stadsbyggare (kongress 2024?), Svenska Trädföreningen 



§ 22 Övriga ärenden?

§ 23 Avslutning 

Tack för 2021!
Styrelsen
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