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Medlemsantal
Vid årets slut hade vi 186 medlemmar inklusive 12 familjemedlemmar. Nya medlemmar under året
är 6 st och avslutade är 25 st.
Styrelsens sammansättning
Ingela Heurgren 		 ordförande
Gunilla Bogren		 vice ordförande
Åsa Taube		 sekreterare
Marianne Meijer		 kassör
Anita Ekedahl		 ledamot
Birgitta Brown		 suppleant
Barbro Wall		 suppleant
Styrelsen har haft fyra fysiska protokollförda möten:
Datum: 3 mars, 7 juni, 31 augusti och 31 oktober
Frågor som vanligen tagits upp på fysiska möten har på grund av pandemin diskuterats via mail.
Årsmötet för 2019 hölls den 13 februari 2020 på Jakobsbergs gård.
14 medlemmar var med på mötet.
Efter mötet fick vi lyssna till 2En trädgård blir till2 med Åsa Taube. En beskrivning av hur en gammal trädgård, som blivit nästan helt förstörd under en ombyggnad av huset, återskapas steg för steg.

Aktiviteter och möten
Arrangemagen på våren ställdes in på grund av pandemin. Två föredrag flyttades till hösten.
Onsdagen den 13 september hade vi en äppelutställning på Jakobsbergs gård med en pomolog
som identifierade medlemmarnas medhavda äpplen. Ett mycket uppskattat arrangemang.
29 deltagare.
Måndagen den 23 september höll Johanna Karlén ett föredrag om hur vi kan göra våra trädgårdar
nyttiga för klimatet och miljön, samtidigt som de ger oss en plats att njuta, leka och koppla av i.￼￼
22 deltagare.
Onsdagen den 4 november berättade Linda Schilén om några svenska trädgårdar som hon
har besökt.
16 deltagare.
Onsdagen den 21 oktober skulle vi fått höra författaren Henrik Valentin berätta om sin bok
”I rosenrött jag drömmer” men det blev inställt på grund av pandemin.

Övriga aktiviteter
Uppdatering av hemsidan www.hstradgard.org har skett regelbundet.
Vi har deltagit i föreningen Jakobsbergs gårds årsmöte och höstmöte.
Vi har fått bidrag från Skärholmens stadsdelsförvaltning med 9357 kr
Från Riksförbundet har vi fått ett bidrag på 4000 kr.v

