
Protokoll ftirt vid Srsmtite med ftireningen Nydala klostertrddg6rd

Tid: Tisdagen den 7 mars2023

Plats: Nydala Caf6
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Ordf6rande Helena iohansson hdlsade viilkommen och forklarade mdtet
6ppnat. L5 medlemmar deltog. (bil. 1)

Dagordningen godkdndes.

Mcitet hade utlysts p6 rdtt sdtt.

Helena Johansson valdes till ordforande for motet och lngrid Lindberg valdes

till sekreterare.

Berit Lundberg och lngela Kraft valdes till justerare.

Styrelsens verksamhetsber6ttelse ldstes upp. (bil.2)

Kassdren foredrog den ekonomiska rapporten. (bil. 3)

Revisionsberdttelsen liistes upp och godkdndes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrih et for 2022.

Val av styrelse

Ordfdrande Helena Johansson omval 2023

Vice ordfdrande Kerstin Hiigerstrdm omval 2023-2024

Kassor Margareta Lindberg 2022-2023

Sekreterare lngrid Lindberg omval 2023-2024

Ledamot Doris Fransson 2022-2023

Ledamot lnger Hoppe omval 2023-2024

Ledamot Berit Lundberg 2022-2023

Su ppleant

Su ppleant
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Erica Thoming Larsson

Karin Arvidsson omval

2022-2023

2023-2024

Revisorer pi 1 6r

Arne Stenvall och Mats Hoppe valdes till revisorer.
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Valberedning pi 16r

Maria Karlson, sammankallande och Peter Feurst valdes till valberedning.

Medlemsavgiften fdr 2023 fastst5lldes till 100 kr.

Verksamhetsplan inf 61 2023

Den sista delen av odlingsbdddarna ska bytas ut ndr Kyrkogdrdsf6rvaltningen
har tid att gcira arbetet.

Vdrarbete itrddg6rden onsdagen den 29 mars k1.9.30.

De vilda blommornas dag uppmiirksammas med en naturvandring scindagen
den 18 juni. lngela och Dennis Kraft leder vandringen.

Fredagen den 30 juni blir det fika fdr allmdnheten i klostertrddgirden mellan
k|.15 och 17.

I augusti anordnas en medlemsresa, troligen till Kronobdcks klosterruin och
Kalmar.

onsdagar k|.14.30 jdmna veckor, med start den 19 april, dr det rensning mm i

trddg6rden under vdxtsdsongen. Alla iir viilkomna att hjdlpa till.

Ovriga frigor

Krister Andersson meddelade att han avslutar sitt arbete med att klippa grdset i

humleg6rden.

Mcitet avslutades.

Helen ohansson, ordforande lngrid Lindberg, sekreterare

0
Berit Lundberg, justerare

d*,t*Q,e La.^o"]*],-
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lngela Kraft, justerare
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Verksa mhetsberdttelse 2022

Foreningen har under 6ret haft 79 medlemmar

Ar 2022 blev ett 5r ndr m6nga aktiviteter dterupptogs och strcimmen av besokare borjade
Stervdnda Sven om den inte nSdde samma nivi som tidigare. Samtidigt upplever vi att
intresset fcir vdr drtagSrd fortfarande iir stort.

Sdsongen inleddes den 28 mars med virarbete ddr tridg6rden gjordes i ordning infor
viixtsdsongen.

Den 2 april inbj6ds nyinflyttade i Nydala till trivseltrfrff i caf6et av bygdens fdreningar och di
informerade v6r ordforande om klostertrddgirdsforeningens syfte och verksamhet.

Arets blomstervandring den 12 juni leddes av Lennart Persson, J6nkciping som beriittade om
vdxtlivet i ravinen i Rossved for ett 10-tal deltagare.

Den l- juli var det dags att fira klostertrddg6rdens L5-6rsjubileum. Allmdnheten bjods in i

strilande vackert sommarviider till fika vid lSngbord i skuggan.

I borjan av augusti gjorde ett 10-tal personer i Ortagirdens vdnner frin Vadstena ett
studiebesdk i trAdgerden.

Den24 augusti arrangerade fdreningen tillsammans med Hembygdsfcireningen en bussresa
till Asle t5 och Alphems arboretum i Vdsterg<irland.

Varannan onsdag under sdsongen har styrelsen trdffats och sk6tt om odlingarna och den 5
oktober avslutades trSdgirds6ret med en grundlig hciststddning.

Styrelsen
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2022

Anslag och intikter

Bidrag Viirnamo Kommun

Medlemsavgifter

Ovr. intdkter

Rdnteintiikter

Kostnader

lnkt5p av vixter och jord

Redskap och trddbeskirning

Kontorskostnader

Bankkostnader

lnkop och tryckning broschyrer

Hernsida

Representation

Lamineringsmaskin

Reseersittning

Medlemsresa

lng6ende balans 2022.01.0r.

Arets dverskott

Utgiende balans 2022.12.31

20.000

7.900

650

77

28.627

4.587

678

645

1.200

3.053

8.182

1.243

1.018

500

7.505

28.62t

20.000

6.900

600

.: l:i.lIi

4.802

1.995

918

753

2.938

7.702

1.341

74.408

+6
74.4!4
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