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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Information om verksamheten
Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation. Genom förbundets 150 föreningar och
nätverk erbjuds en stor mängd inspirerande trädgårdsaktiviteter som vänder sig till alla åldrar och
ambitionsnivåer. Några exempel är föreläsningar och kurser om hållbar trädgård och vatten. 2021
hade förbundet totalt 32 213 medlemmar varav 29 674 var anslutna genom trädgårdsföreningar där
4 074 var familjemedlemmar. Förbundet har även 2 335 enskilt anslutna medlemmar varav 48
familjemedlemmar och 55 skolor samt 204 anslutna i nätverk varav 23 familjemedlemmar. 772
medlemmar var anslutna till mer än en förening.
Riksförbundet Svensk Trädgård är en mötesplats för alla trädgårdsintresserade och vi främjar hållbar
trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Vi arbetar med att förmedla och sprida kunskap om hållbar,
miljövänlig odling och biologisk mångfald till våra medlemmar, föreningar och allmänheten samt verkar
för att trädgårdskunskaper bevaras och förs vidare till kommande generationer. Vi fångar upp nyheter
inom forskning och försöksodling, samt sprider kunskap om hållbar odling. Genom vår
paraplyorganisation, Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, bedriver vi påverkansarbete och
opinionsbildning i frågor som har betydelse för alla Sveriges fritidsodlare.
Medlemsavgifterna är den viktigaste finansieringskällan för Riksförbundet Svensk Trädgård som
helhet eftersom den möjliggör det arbete som görs i förbundet för föreningar och medlemmar.
Medlemsavgiften genom föreningarna var 2021, 250 kronor per medlem, direktanslutna 315 kronor
samt familjemedlemmar och dubbelt anslutna medlemmar 20 kronor.
År 2021 har även det avvikit från tidigare verksamhet och förbundets aktiviteter har i all huvudsak
bedrivits digitalt, fokus har lagts på att ytterligare utveckla våra digitala plattformar och hjälpa
föreningar med såväl digitala årsmöten och föreläsningar som att fortsätta arbetet med att få fler
föreningar att aktivt använda medlemsregistret. Resekostnader och kostnader för boende har varit
låga då enbart ett styrelsemöte och ett arrangemang genomfördes fysisk, utdelningen av Kungliga
Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj i augusti.
Verksamheten
Den övergripande verksamhet som finns upptagen i våra stadgar täcker tre områden:
Vi ska öka kännedomen om organisationen och dess verksamhet internt och i omvärlden
Vi ska vårda och värva medlemmar för att med ökade medlemstal stärka organisationens inflytande.
Vi ska ytterligare förbättra vår kunskapsförmedling, vår kommunikation och service.
Viktiga händelser under 2021
Styrelse och kansli
Förbundet leds av en styrelse på 9 personer spridda över landet. Det dagliga arbetet och kontakten
med medlemmar och föreningar sköts av vårt kansli med 9 anställda fördelade på 6 heltidstjänster,
varav drygt 1 tjänst arbetar för och finansieras av FOR. Styrelsen har haft sex protokollförda möten,
varav 5 digitala. En gemensam strategidag genomfördes digitalt under hösten för både kansli och
styrelse. En ledamot valde av privata skäl att lämna styrelsen i november.
Valberedning
Vid fullmäktige valdes till valberedningen Gunilla Berglund, Södra Dalarnas Trädgårdsförening,
sammankallade, Staffan Håkansson, Bräkne-Bräkne Hoby trädgårdsförening samt Inger Arvidsson,
Älmhults Trädgårdsförening.
Revisorer
Ordinarie: Malin Lanneborn, auktoriserad revisor, revisionsbyrån RSM Stockholm AB.
Av förbundet vald revisor: Tuula Ranebäck, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.
Suppleant: Ann-Christine Svensson, Västerås Trädgårdssällskap.
Firmatecknare
Firmatecknare har under året varit ordförande Tomas Lagerström och förbundsdirektör Inger Ekrem.

Transaktion 09222115557463726756

Signerat ML, TL, IÅ, AT, KB, AA, AS, TF, CKL, TR

2(9)
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Bokföring och ekonomifunktion
Bokföringsbyrån Hägern har ansvarat för löpande bokföring samt administration av löner och bokslut.
Medlemsregistret
Används nu, utöver kanslianställda, av drygt 250 föreningsansvariga fördelade på 115 föreningar.
Medlemmar och föreningar
Efter tidigare fullmäktigebeslut räknas även familjemedlemmar som fullvärdiga medlemmar i förbundet
och omfattas av förbundets försäkring samt ingår i underlag för mandatfördelningen. Även dubbla
anslutna medlemmar ingår in mandatfördelningsunderlaget. Antalet medlemmar anslutna till förbundet
via en förening har minskat med under 1 %, familjemedlemmar är inte inkluderade.
Familjemedlemmar ökar något och utgör 16 % av de föreningsanslutna medlemmarna. Direktanslutna
medlemmar och nätverk minskar svagt utgör 8 % av det totala medlemsantalet. Förbuntet har totalt
ökat sitt medlemsantal med 1%. En förening har upphört och en har gått ur under årets sista månader,
medlemmarna räknas som medlemmar ut året och erbjuds medlemskap i andra föreningar eller
direktmedlemskap från och med årsskiftet.
Hemträdgården
Tidningen Hemträdgården, som är vår främsta kommunikationskanal, utkom med 6 nummer under
2021. Tidning nr 6 som också innehöll medlemskort och avi blev försenad till medlem på grund av
problem hos vår leverantör av medlemsregister.
Webbplatsen tradgard.org blir svensktradgard.se
Arbetet med vår nya hemsida där vi samlar alla våra hemsidor pågick under 2021. Vi fick en generös
donation i form av en helt ny hemsida som fyller våra behov och samlar all vår verksamhet under ett
namn. Vi har även haft en projektansvarig ansluten för att lyfta över allt som är värt att bevara från vår
gamla sida, arbeta med struktur och bilder samt utbildat kansliet i det nya verktyget. Sidan öppnades
upp för förbundets föreningar redan under hösten 2021 men den publika lanseringen sker 2022.
Webbshop
Våren 2021 lanserade förbundet en webbshop för att hantera försäljning av våra egna produkter.
Regionmöten
På grund av restriktionerna med anledning Covid-19 pandemin och hög arbetsbelastning på kansliet
har det inte genomförts något regionmöte under 2021.
Fullmäktigemöte
Årets fullmäktigemöte hölls digitalt via zoom den 18 april. Delegater och observatörer från hela landet
samt styrelse och representanter från kansliet var närvarande. Röstberättigade var 31 delegater och 9
styrelseledamöter. Övrigt deltog 10 personer med förslags och yttranderätt samt tillfrågad ordförande.
För de ledamöter som inte kunde närvara via videolänk gavs möjligheten att medverka via telefon.
Fullmäktigemötet beslöt om oförändrad medlemsavgift 2023 mot 2022. Till styrelsen var det fyra
omval och ett nyval på två år. Fullmäktige valde omTomas Lagerström till tillförordnad ordförande fram
till fullmäktige 2022 då ny ordförande ska väljas.
90-konto
Förbundet har 90-konto.
Resor och arrangemang
Sommarmötet är förbundets egen medlemsresa som i år skulle gått till Gotland. Denna ställdes in för
andra året i rad år på grund av rådande pandemi.
Riksförbundet har förmånen att föreslå mottagare av Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer för
förtjänster inom rädgårdsodling och biodling. Medaljerna delades ut på Ulriksdals Slott i augusti.
Grönt kort för fruktträdsbeskärare
Vår stora kurs utbildade under 2021 16 nya beskärare. Kursen är tvådelad, del ett i februari och del
två i september. Ytterligare en kurs som påbörjades i september 2020 avslutades i mars 2021. Utöver
detta hölls två kortare fortbildningskurser med totalt 46 deltagare. Syftet med kursen är att sprida rätt
kunskap om beskärning och kursen ska bära sig själv ekonomiskt utan att belasta den övriga
verksamheten ekonomiskt. En av våra rådgivare har det administrativa ansvaret, som finansieras av
kursen.
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Utåtriktad verksamhet.
Förbundets möjlighet att medverka, direkt eller indirekt, på mässor från norr till söder för att synliggöra
förbundet och träffa medlemmar begränsades under året. Vi har som förra året lagt mer resurser på att
vara aktiva genom digitala medier och hemsidor. Även föreningar har fått ställa in majoriteten av sin
verksamhet, vilket har begränsat våra möjligheter att värva nya medlemmar.
FritidsOdlingens Riksorganisation
Genom vår paraplyorganisation har vi kontakt med Sveriges fritidsodlarföreningar och arbetar aktivt för
att synliggöra fritidsodling, som är Sveriges näst största friluftsaktivitet, för beslutsfattare. Vi svarar på
remisser, uppvaktar politiker och ämbetsmän samt sitter med i ett antal referensgrupper.
Nordens största trädgårdsmässa Nordiska Trädgårdar genomfördes digitalt med välbesökta
yrkesseminarier.
Projektanställda i förbundet från FritidsOdlingens Riksorganisation har varit två personer. Dessa
tjänster finansieras helt av projektmedel från FOR. FOR finansierar även delar av rådgivningstjänsten
genom det utbetalda bidraget.
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Flerårsöversikt

Belopp i Tkr
Förbundets intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Antal medlemmar
Medelantal anställda

2021-12-31
9 972
295
7 113
11

2020-12-31
9 669
2
6 547
7

2019-12-31
9 401
-545
6 314
7

2018-12-31
9 071
-1 373
3 360
30

32 213
5

31 936
5

32 061
6

29 274
5,5

Antalet medlemar för 2019 är kompletterad med samtliga familjemedlemmar

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 746 945, balanseras i ny räkning.

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

2

9 232 889
738 719
9 971 608

9 666 543
2 868
9 669 411

3
4
5

-3 467 654
-2 383 499
-3 825 252
0
295 203

-3 459 976
-2 537 787
-3 667 562
-198
3 888

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-300
294 903

-1 995
1 893

Resultat före skatt

294 903

1 893

Årets resultat

294 903

1 893

Förbundets intäkter
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Kostnader för tidning, utbildning, produkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

0
0

0
0

500 000
500 000

500 000
500 000

500 000

500 000

425 713
14 984
240 586
681 283

328 733
5 206
283 387
617 326

Kassa och bank

5 931 534

5 429 575

Summa omsättningstillgångar

6 612 817

6 046 901

SUMMA TILLGÅNGAR

7 112 817

6 546 901

452 042
294 903
746 945

450 149
1 893
452 042

746 945

452 042

610 147
1 044 013
4 711 712
6 365 872

110 697
1 227 523
4 756 639
6 094 859

7 112 817

6 546 901

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Intäkter
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Riksförbundet. Medlemsavgifter intäktsförs
det år som medlemsskapet avser.
I medlemsavgiften ingår tidningen Hemträdgården som kommer ut 6 gånger per år,
trädgårdsrådgivning samt försäkring.
Medlemsavgiften betalar även den administration föreningarna får genom årsaviseringen, hantering av
medlemskap, utskick och kampanjer samt att föreningarna syns genom digitala medier.

Gåvor
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas. Övriga gåvor utgör
omsättningstillgångar.
Under 2021 uppgick gåvor till kronor 400 (fg år 0 kr).
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Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts.
Riksförbundet erhåller årligen bidrag från FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR). Bidraget består av
en vilkorad del som är riktad till Riksförbundets trädgårdsrådgivare som innebär gratis rådgivning till
allmänheten. Den informationsverksamhet som bedrivs är Riksförbundets tidning Hemträdgården som
kommer ut 6 gånger per år, faktablad samt även bidrag till trädgårdsföreningar som är anslutna till
Riksförbundet som stöd för deras informationsverksamhet.

Not 2 Förbundets intäkter
2021-01-012021-12-31
7 033 733
672 369
735 000
446 860
722 300
361 346
9 971 608

Medlemsavgifter
Fritidsodlarnas Riksorganisation, bidrag
Naturvårdsverket, bidrag
Annonsintäkter
Grönt kort för trädbeskärning
Övriga intäkter
Summa

2020-01-012020-12-31
7 052 135
674 616
0
650 730
869 300
422 631
9 669 412

Övriga intäkter består främst av äppelaffichen, faktablad, särtryck, publicering av zonkarta m fl.

Not 3 Kostnader för tidning, utbildning, produkter
Tidning
Kurser, övriga produkter, bidrag till lokalföreningar
Insamling 90-konto och barn
Summa

2021-01-012021-12-31
2 805 245
636 864
25 545
3 467 654

2020-01-012020-12-31
2 714 498
652 336
93 142
3 459 976

Personal och administrativakostnader för tidningen och Grönt Kort ingår i posten löner, se not 5.

Not 4 Övriga externa kostnader
Posten består i huvudsak av lokalhyra, medlemsregister, försäkringar, maskiner, telefon, porto,
föreläsare, utställningar, fullmäktige, regionmöten samt resor.
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Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2021-01-012021-12-31
5
5

Medelantal anställda
Totalt

2020-01-012020-12-31
5
5

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2021-01-012021-12-31
2 429 796
1 286 909
248 560

2020-01-012020-12-31
2 462 118
1 144 433
352 551

2021-12-31

2020-12-31

500 000
500 000

500 000
500 000

2021-12-31
22 175
218 411
240 586

2020-12-31
22 487
260 900
283 387

2021-12-31
350 475
2 974 310
674 090
590 000
122 837
4 711 712

2020-12-31
338 155
3 069 516
651 941
650 300
46 727
4 756 639

En heltidstjänst finansieras av FOR då de inte har egna anställda.

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda portokostnader
Förutbetalda kostnader

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Nästa års direktmedlemmar
Nästa års föreningsavgifter
Semesterskuld till personalen
Förutbetalt intäkter Grönt Kort
Övriga interimsposter

Orsaken till att de förutbetalda intäkterna för Grönt Kort är större för 2020 är att det är fler kurstillfällen.
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Underskrifter
Täby Enligt digital signering

Tomas Lagerström
Tf Styrelseordförande

Karina Brozinic
Vice ordföranden

Catharina Kihlström Lexén
Ledamot

Ingrid Åkesson
Ledamot

André Strömqvist
Ledamot

Therese Forsberg
Ledamot

Anette Thomasson
Ledamot

Andreas Andersson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt digital signering

Malin Lanneborn
Auktoriserad revisor

Tuula Ranebäck
Intern Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorns ansvar

Till föreningsstämman i Riksförbundet Svensk Trädgård,

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

org.nr 802002-6806

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet Svensk
Trädgård för räkenskapsåret 2021.

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som

bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av

användare fattar med grund i årsredovisningen.

föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen
finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen/revisornsansvar Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består av verksamhetsberättelsen men innefattar inte
årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende denna.

Rapport om andra krav samt föreningens stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
förvaltning Riksförbundet Svensk Trädgård för räkenskapsåret 2021.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

information.

ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa

Styrelsens ansvar

den information som identifieras ovan och överväga om informationen i

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt föreningens

väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna

stadgar.

genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,

säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt

drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig

avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse

felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

det avseendet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en

Styrelsens ansvar

revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att

upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

den ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även

ersättningsskyldighet mot föreningen.

för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns
på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen/revisornsansvar Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
Stockholm den 1 mars 2022

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen,

Malin Lanneborn

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att

Auktoriserad revisor

göra något av detta.

