Verksamhetsplan 2022

Detta är Riksförbundet Svensk Trädgård
Vi är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, som främjar den hållbara fritidsodlingen och trädgårdsintresset för alla åldrar.
Vi är huvudorganisation för trädgårdsföreningar, deras regionala förbund och enskilda personer. Vi framhåller trädgårdens betydelse för hela samhällets utveckling och värde, för rekreation, boende, rehabilitering och fritidsaktiviteter och vill därför ta initiativ till att påverka
myndigheter, företag och andra organisationer.
Vi arbetar för att öka det allmänna trädgårdsintresset och förbättra trädgårdskulturen och boendemiljön. Detta gör vi genom rådgivning, information och kunskapsspridning om hållbart,
hänsynsfullt odlande som bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen.

Våra miljöfokusområden är:

Begränsa klimatpåverkan
Ett rikt växt och djurliv
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ingen övergödning
Giftfri miljö

Verksamhetsplan för
Riksförbundet Svensk Trädgård år 2022
Den övergripande verksamheten finns upptagen i våra stadgar.
Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, verka
för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön, samt främjande
av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för samt bevara odlingskunskaperna över generationerna. Förbundet ska ge stöd och sprida kunskap via
rådgivning och utgivning av tidskrifter och andra medier. Utifrån aktuell kunskap
och interna utredningar ska Förbundet rikta initiativ till myndigheter, företag och
andra organisationer, för att vidareutveckla och förbättra fritidsodlingens villkor i
landet.
Verksamhetsplanen för Riksförbundet Svensk Trädgård utgår från detta med:
• Kunskapsspridning och kulturbärande
• Samverkan och utveckling tillsammans med föreningarna

• Utveckling av organisationen – internt arbete
• Samhällsnytta och påverkansarbete

Kunskapsspridning och kulturbärande
Vi ska framhålla trädgårdens betydelse för hela samhällets utveckling där vi tar initiativ för att påverka myndigheter, företag och andra organisationer. Vi arbetar för att höja de privata trädgårdarnas status i samhället
och lyfta kunskapen om privatträdgårdens betydelse. Som kulturbärare vill förbundet väcka intresse för,
samt bevara trädgårdskultur och odlingskunskaper och förmedla dessa över generationer.
Fokus 2022, vi ska
•
•
•
•

Förvalta och utveckla de redan framarbetade kanalerna, se nedan.
Verka för ett hållbart, hänsynsfullt odlande och uppfyllande av de nationella miljömålen
Främja kunskapsöverföring till barn och unga – vår kommande generation
Utöka vår kunskapsbank

Särskilda satsningar 2022 är
•
•
•

Tusen Trädgårdar – rikstäckande trädgårdsdag för att sprida kunskap och inspiration
Att vidareutveckla förbundets 11 gröna punkter för miljö och klimatsmart trädgård
Odla unga Odlare - ett lärande för livet.

Våra kanaler är:
• Tidningen Hemträdgården som kommer ut med sex nummer per år. Tidningen finns även digitalt.
• Hemsidan svensktradgard.se med kunskap, föreningar, föreningsaktiviteter, tidningen, zonkartan, medlems och föreningssidor
samt databas för besöksträdgårdar.
• Faktablad och särtryck
• Förbundets webbbutik för att enklare nå ut med vårt material.

• Sociala medier och så som Facebook och Instagram
• Informations och utbildningsfilmer via vår YouTube kanal.
• Trädgårdsrådgivning via hemsida, hemträdgården, mejl och telefon
• Frågor och svar på trädgårdsfrågor. Vi har tillsammans med FORs övriga föreningar valt att ha våra frågor och svar gemensamt
på FORs frågedatabas på for.se

• Trädgårdsföreningarna anslutna till förbundet
• Trädgårdspanarna där medlemmar gör enkla medborgarspaningar i sina trädgårdar
• Föredrag fysiska och digitala.
• Mässor och andra aktiviteter där Riksförbundet medverkar på de största trädgårdsmässorna i landet,
• Kurser, som Grönt Kort i fruktträdsbeskärning samt fortbildningskurser för samma målgrupp.

• Projekt i samverkan med andra
Tusen trädgårdar, Studiefrämjandet, Gunnel Carlsson, FOR, Rikare Trädgård och Trädgårdsamatörerna
Odla unga Odlare i samverkan med Odla i skola och sponsorer
Tusen Droppar i samverkan med VA-syd Skåne och Gunnel Carlsson
• Utmärkelser - Svensk Trädgårds Eldsjäl och nominering av Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer
• Pressmeddelanden

Samverkan och utveckling tillsammans med föreningarna
Så här vill vi utveckla samarbetet med medlemsföreningarna och sprida kunskap och information tillsammans
med föreningarna.
Fokus 2022, vi ska
•
•
•

Arbeta för att föreningarna ska hitta sätt att integrera den nya hemsidan i sitt arbete.
Kommunicera det arbete som görs genom FOR och de resultat som uppnås till förbundets föreningar och
medlemmar.
Underlätta för föreningarna att känna sig delaktiga i, och vara med att utveckla förbundets gemensamma vision och mål genom bland annat regionmöten och fullmäktige.

Medlemsregistret arcMembers fokusområden 2022 är att
• Förenkla användandet av ArcMember för föreningarna genom att göra manualer och instruktionsvideor mer tillgängliga på den nya hemsidan,
• Erbjuda digitala utbildningsträffar samt support över telefon, mail och Zoom.
• Att (i mån av resurser) utveckla nya funktioner i ArcMember som kan förenkla arbetet för föreningarna och
Medlemsservice.

Marknadsföring/Medlemsvärvning för att stödja föreningar
Det långsiktiga arbetet med marknadsföring ska inkludera anpassning till lokala föreningars arbete där vi fortsätter arbetet med att nå ut både internt och i externa kanaler.
Detta gör vi genom
•

Hemsidan svensktradgard.se

•

Com.posten interninformation till föreningarna

•

Nyhetsmail till medlemmar

•

Hemträdgården som används aktivt i marknadsföring

•

Evenemang anordnade av RST som exempel Tusen trädgårdar, Odla unga Odlare, Tusen droppar, Äpplets dag med mera

•

Lokala arrangemang med möjlighet för anslutna föreningar att söka bidrag för att väcka intresse för samt bevara odlingskunskaperna över generationerna.

•

Medlemsförmåner och samarbetsparter som gynnar medlemmar och föreningar

•

Regionmöten för att skapa möjlighet att träffa representanter från andra föreningar, representanter för kansliet samt en
representant från Riksförbundets styrelse.

•

Sommarmötet, en medlemsresa, som 2022 genomförs på Gotland

Utveckling av organisationen – internt arbete
Förbundet ska vara ett stöd för våra trädgårdsföreningar, synliggöra förbundets arbete utåt samt verka för
en god, hållbar arbetsplats för anställda.
Fokus 2022, vi ska
• Arbeta fram en kort och långsiktig hållbar strategi. Genom att tydliggöra förbundets vision och strategi kan vi arbeta mer
långsiktigt och fokuserat för att uppnå våra mål.
• Planera för att på sikt stärka förbundets soliditet
• Uppmuntra och introducera våra föreningar i att använda hemsidan i sitt eget arbete.
• Vidareutbilda personalen i publiceringsverktyget för hemsidan samt integrera detta i det kansliets dagliga arbete.
• Se över rutiner och användandet av ArcMember internt för kostnads- och tidsbesparingar.
• Se över förbundets försäkringar för kansli, föreningar och medlemmar så att det fyller våra behov.

Vår nya hemsida
Den nya hemsidan är lanserad och våra medlemsföreningar kan logga in och lägga ut egen information och aktiviteter. Hemsidan
är också plattform för eventet Tusen trädgårdar där vi uppmuntrar trädgårdsägare att registrera sina trädgårdar för visning.

Medlemsservice och medlemsregistret
Förbundet tillhandahåller och administrerar förbundets och föreningarnas medlemsregister, sköter avisering och bokföring av
medlemsavgifter och utbetalningar till föreningarna.

90-konto och Givas kvalitetskod
Förbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten i förbundets arbete, säkra intern kontroll och styrning och stödja
utvärdering av effekter av projekt, insatser eller verksamheter. Det gör vi genom Givas kvalitetskod och att följa Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer för att inneha 90-konto. RST är ingen traditionell insamlingsorganisation. Kvalitetsarbetet ger oss däremot
möjlighet att ansöka om medel från flera källor som kräver detta.

Bidragsansökan och samarbeten

Förbundet kommer fortsätta att söka bidrag och projektmedel samt eftersträva samarbeten som gynnar förbundet och medlemsföreningarna.

Arbetsmiljö
Fokus är att skapa systematik och rutiner i arbetsmiljöarbetet, (undersökning, åtgärder, uppföljning och utvärdering). Det innefattar bland annat att arbeta vidare med rutiner och policydokument samt att genomföra utvecklingsmöten och utbildningar.

Samhällsnytta och påverkansarbete
RST ska främja fritidsodlingen och verka för allmän förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön
samt verka för ekologisk odling.
RST ska arbeta för att alla trädgårdsägare ska kunna göra miljö- och klimatsmarta val i sina trädgårdar
samt verka för hållbar odling.
Detta gör vi bland annat tillsammans med våra systerorganisationer inom Fritidsodlingens Riksorganisation FOR.
Elitplantstationen, E-planta och POM
Som en av stiftarna medverkar Riksförbundet Svensk Trädgård i Elitplanstationens styrelse och programgruppen för plantskoleväxter för att fortsatt främja utvecklingen av hållbart och friskt växtmaterial. Vidare medverkar vi i samarbetet kring urval av
gamla kulturväxter framtagna inom POM (Programmet för odlad mångfald).
Vårt arbete genom Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR
Riksförbundet är en del av FOR och den största 20 olika medlemsorganisationer. FOR är fritidsodlarens länk till samhällets myndigheter. Genom FOR utnyttjar vi möjligheten att påverka politiker, myndigheter och andra organisationer i frågor som berör
fritidsodlingen inom Sverige och i EU.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Vi verkar för att höja trädgårdarnas och odlingens betydelse och roll i en hållbar samhällsutveckling
Vi sprider kunskap om hållbar odling och biologisk mångfald
Är remissinstans för frågor som rör fritidsodling för regeringskansliet och statliga myndigheter som skickar ut förslag till
regeländringar. Genom remissförfarandet yttrar vi oss genom FOR på samma sätt som myndigheter, företag och andra.
Vi tar initiativ för att påverka myndigheter och andra organisationer för att höja de privata trädgårdarnas status och betydelse i samhället.
Fokus samhällsnytta 2022
Tillse att fritidsodlare kan skaffa sig tillräckliga kunskaper om vad som gäller angående invasiva främmande arter
Arbeta för att fritidsodlare ska få tillgång till fler äldre växtsorter av kulturhistoriskt intresse, i samarbete med Elitplantstationen och POM.
Genom Rikare Trädgård, öka kunskapen om och vikten av biologisk mångfald i trädgårdarna i linje med de nationella miljömålen.
Uppdatera och publicera en ny rapport med statistik om Fritidsodlingens omfattning i Sverige, för att öka kunskapen om
svensk fritidsodling och dess betydelse.
EU-kommissionens förslag på ny lagstiftning om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial (”frödirektivet”) förväntas bli klart under 2022. FOR ska bevaka frågan och framföra fritidsodlingens synpunkter gällande lagförslaget.
Fokus påverkansarbete 2022
Verka för att fritidsodlingen blir ett särskilt uppdrag för Jordbruksverket och därigenom ge oss genom FOR större möjlighet att påverka, utbilda och driva rådgivning med kontinuitet till nytta för alla våra medlemmar.
Arbeta för att svårnedbrutna bekämpningsmedel som klopyralid ska förbjudas inom EU och att Sverige inför produktlagstiftning för gödsel och jord som styr vad dessa produkter får innehålla. En del av miljömålet giftfri miljö.
Uppmärksamma politikerna på vikten av ökad information och kunskap till trädgårdsägare och fritidsodlare angående invasiva främmande arter och biologisk mångfald för att ytterst uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.
Hitta fler instanser att söka pengar från för ökade resurser till nya projekt som gynnar fritidsodlingens utveckling.
Lyfta vikten av trädgårdarnas roll i en ökad grön cirkulär ekonomi i samstämmighet med de nationella miljömålen.

BUDGETFÖRSLAG FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD 2022
Budget 2021 Resultat 2021 Budget 2022

Resultat 2017

Resultat 2018

Resultat 2019

Resultat 2020

Medlemsavgifter
Anslag
Bidrag

6 689 720

6 566 805

7 058 120

7 052 830

6 991 000

7 035 123

7 719 700

691 574

690 598

687 699

674 616

Tidningen
Grönt Kort
Övrigt
Summa
intäkter
Korrigering
2018

572 316
1 041 980
839 509
9 835 099

580 392
935 330
396 463
9 169 588

519 816
658 750
476 203
9 400 588

596 089
869 300
476 576
9 669 411

675 000
735 000
513 000
600 000
371 800
9 885 800

672 369
735 400
462 612
722 300
343 503
9 971 307

680 000
1 300 000
485 000
675 000
358 000
11 217 700

Intäkter

-98 566

9 071 022

Kostnader
Personal och
styrelse

-3 695 885

-3 672 756

-3 888 812

-3 667 562

-3 732 800

-3 825 252

-4 142 700

Direkte kostnader tidningen
Övriga direkta
kostnader
Verksamhet
kansli

-2 794 427

-2 815 309

-2 607 388

-2 663 596

-2 828 000

-2 724 645

-2 875 000

-1 017 244

-995 426

-708 296

-796 379

-840 000

-743 009

-608 000

-3 601 730

-2 960 732

-2 741 114

-2 537 788

-2 485 000

-2 383 498

-2 892 000

Projekt förstudie

-500 000

Summa kostnad

-11 109 286

-10 444 223

-9 945 610

-9 665 325

Finansiella post.

-1 050

-218

-1 134

-2 193

-1 275 237

-1 274 853

-546 156

1 893

Resultat

Riksförbundet Svensk Trädgård 2022

-9 885 800

-9 676 404

-11 017 700
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