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VIKTIGA HÄNDELSER 
Föreningen medverkade på 0 evenemang. Detta på grund av pandemin. 
Föreningen har hållit 6 protokollförda styrelsesammanträden under året, samt ett 
konstituerande möte i samband med årsmötet 2020. 
 
Händelser i korthet:  
 

- Serien Möt en trädgårdsingenjör 
Förbundet har löpande under verksamhetsåret arbetat med att hitta och 
publicera nya profiler till serien “Möt en trädgårdsingenjör”. I slutet av 
verksamhetsåret påbörjades även konceptet i form av filmklipp.  
 

- Sociala medier 
Styrelsen har arbetat löpande under året med förbundets sociala medier och 
hemsida. För att öka transparensen mot medlemmarna och öka förståelsen 
för förbundets syfte och arbete har en kort sammanfattning av styrelsemötena 
publiceras på sociala medier efter genomförda möten, protokoll har gjorts 
tillgängliga för medlemmarna på förbundets hemsida. 
 



Verksamhetsberättelse 
2021-02-23 

 
 

 
 

- Studiebesök skjutna på framtiden 
Under året fanns ambitionen att anordna ett antal studiebesök. Eftersom detta 
inte varit möjligt att genomföra flyttas det till framtiden, då det är möjligt att 
genomföra. 
 

- Enkätundersökning 
I början av 2020 gick en undersökning från TIR ut till medlemmarna, för att få 
svar på hur de tycker att förbundet bör arbeta, men också information om 
vilka medlemmarna är. Över 70 svar inkom, där sammanfattningar 
presenteras löpande i förbundets sociala medier. 
 

- Övergripande strategiarbete 
I februari 2020 höll den tidigare styrelsen ett strategimöte där målen för TIR 
diskuterades. Detta har Malin Hirdman och Thérese Hjalmarsson fortsatt med 
under våren.  
 

- SLU Alumn 
Under året har TIR deltagit i SLU Alumns referensgrupp, tillsammans med 
andra yrkesförbund och branschorganisationer. I slutet av 2020 meddelades 
att SLU Alumn lägger ner sitt engagemang i Alnarp. 
 

 
Medlemsförmåner  
Förbundet inledde under ett par verksamhetsår haft ett samarbete med Tejarps 
Förlag. Detta samarbete har fortsatt under det gångna året. Förbundet har erbjudit 
sina medlemmar följande medlemsförmåner under verksamhetsåret 2020-2021: 

- 25% rabatt på tidningarna Viola, Viola Butik, och Landskap från Tejarps förlag 
- 15% rabatt på Stångby plantskolas vårseminarium våren 2020. 
- Rabatterat pris på tidskriften Koloniträdgården 
- Rabatterat pris på tidskriften Natur och Trädgård 
- Runåbergs Fröer lämnar med en gratis fröpåse vid beställning över 100 kr. 
- Medlemmar i TIR har under året fått möjlighet att börja hyra 

Hortonomförbundets hus i Vitemölla på Österlen. Det kommer även att 
erbjudas under säsongen 2021.  

 
Ekonomi  
Föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter. Medlemsavgiften har under året 
varit satt till 50 kronor för studerande och 100 kronor för yrkesverksamma.  
Föreningens fasta utgifter har i första hand varit kopplade till hemsidan och 
domännamnet.  
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För att förbundet ska fortsätta vara aktivt behöver en stabil ekonomisk grund byggas 
upp. Styrelsen har därför haft flera diskussioner om hur ekonomin kan stärkas och 
intäkterna öka under året som gått.  
 
Under årsmötet 2020 diskuterades frågan kring en höjning av årsavgiften och ett 
tänkt extra årsmöte på grund av detta. På grund av situationen som varit i år, där alla 
aktiviteter mellan TIR och medlemmarna behövts pausats, har en höjning inte känts 
motiverad, därför har denna höjning inte varit aktuell. 
 
Under förra verksamhetsåret har förbundet dessutom blivit bokföringsansvariga. För 
att bokföringen ska kunna skötas korrekt har förbundet öppnat ett bankkonto.  
 
Föreningen hade 38  aktiva medlemmar vid årsskiftet 2020-2021. 
Verksamhetsårets resultat visar på ett överskott på 14 549,29 kronor. 
 
SLUTORD 
Året har varit färgat av pandemin, vilket gjort att alla de möjligheter att träffas och 
genomföra aktiviteter fått sättas på paus. Förhoppningen är att vi under kommande 
verksamhetsår har möjlighet att ta igen detta med råge. 
 
Styrelsen vill tacka förbundets alla medlemmar, utan er hade det inte funnits något 
förbund! Styrelsen vill också rikta ett stort tack till revisorerna för deras arbete. 
  
Styrelsen ser fram emot ett nytt engagerat verksamhetsår där förbundets ambition 
förväntas finnas kvar och med nya engagerade styrelsemedlemmar som väljs in vid 
årsmötet. 
 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka för förtroendet och önska den nya styrelsen lycka 
till med det arbete som väntar. 
 
  
SIGNERAD 
 
 
…………………………………  
Sekreterare Cecilia Bornestav  


