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Program 
 

Plats:  Ekebyhovs slott på Ekerö i Mälaren, Stockholm. Från Centralen i Stockholm tar du T-

banan grön linje mot Hässelby strand eller Åkeshov. Kliv av vid Brommaplan och ta 

buss 177 till hållplats Ekebyhov. Därifrån är det promenad ca 15 min. 

 

Program: 

11:30 En bit mat. 

12:30 Årsmöte  

14:00 Föredrag, öppet även för allmänheten. Om tillverkning av cider och dess historia i 

Sverige 

 

15:00  Eftermiddagsfika 

 

15:30  Guidning av Mats Lindberg i parken/klonarkivet på Ekebyhov 
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

3. Fråga om kallelse skett på föreskrivet sätt 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

8. Resultat- och balansräkning för det gångna året 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

11. Motioner från föreningens medlemmar 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

13. Medlemsavgifter för nästkommande år 

14. Val av styrelsens ordförande för ett år 

15. Val av halva antalet ordinarie styrelseledamöter för två år inklusive eventuella fyllnadsval 

16. Val av två eller tre suppleanter för ett år 

17. Val av två revisorer för ett år 

18. Val av valberedning varav en sammankallande 

19. Rapport från Europom 2018 samt planering för kommande Europom 

20. Övriga frågor: Arvode till skribenter för Pomologen 

21. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för 2018 
Vision 
Sällskapet fortsätter sprida och utveckla pomologisk kunskap och, som stadgarna säger, värna om 
och utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige. 
 
Aktivitet: 

Fortsätta att sprida kunskap om frukt genom Pomologen, hemsidan och 
Facebookgruppen.  
Utfall: Facebookgruppen är fortsatt mycket aktiv med över 2000 medlemmar. Inläggen 
är av blandad kvalité och medlemmar är med och svarar på frågor. 
 
Delta i trädgårdsmässan i Stockholm och där sprida kunskap, information och praktiska 
hjälpmedel som ympris.  
Utfall: Trädgårdsmässan har framgångsrikt genomförts under verksamhetsåret med 
ympris från 172 äpplesorter, 28 sorters päron, 1 sort körsbär och 5 sorters plommon. 
Dessutom har litteratur sålts, träd ympats uppefter önskemål till kunder och många 
råd har getts. 
 
Delta i andra mässor med trädgårdstema där möjlighet ges, och förmedla kunskap och 
ge praktiska råd.  
Utfall: Vi har deltagit i flera andra mässor och där sålt mera av det insamlade men 
överblivna ympriset från trädgårdsmässan i Stockholm, samt av våra ströskrifter. Bland 
annat har vi deltagit i Bomässor med trädgårdsdel i Jönköping, Växjö, Vänersborg samt 
på Noliamässan i Umeå. 
Vid Ekebyhov och Disagården sker under varje års säsong praktiskt arbete tillsammans 
med instruktioner till, och handledning av, allmänheten när det gäller beskärning, 
kunskapsspridning och sortbestämning, om detta går att arrangera. 
 
Genom att skapa och stödja utvecklingen av grupper som arbetar med särskilda 
frukter eller grupper av frukter.  
Utfall: Med denna punkt går arbetet långsamt och inget nytt har hänt detta år. 
 
Fortsätta följa och stötta Päronkommitténs arbete.  
Utfall: Päronkommittén fortsätter sitt projekt att ge ut en tillförlitlig päronpomologi 
och berättar fortlöpande för styrelsen vad som sker i deras arbete och de har under 
2018 erhållit 38518 kr i stöd till sitt arbete. 
 
Skapa en fortbildningsresa under hösten med frukttema. 
Utfall: Denna aktivitet lyckades vi inte initiera under verksamhetsåret 2018. Däremot 
finns nu ett erbjudande om en resa till Kirgizistan under kommande höst 2019 (Se 
Pomologen nr 4/2018). 
 
Arbeta med att skapa fler kurser inom det pomologiska området. Utveckla 
kursmaterial som kan användas. 
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Utfall: Arbete har startats inom styrelsen med att utveckla en sortbestämningskurs i 
samarbete med Studiefrämjandet. Beräknas bli klar innan hösten 2019. 

 
 

Vision 
Vi vill utveckla kontakten med de regionala kontaktpersonerna. 
 
Aktivitet: 

Genom att få en kort rapport av vad som hänt efter varje säsong. Dessa rapporter 
kommer att placeras på Sällskapets hemsida. Vi vill utse en kommunikatör som håller 
kontakten. 
Utfall: Rapporter från hösten 2018 har inte samlats in ännu. En kommunikatör har inte 
utsetts under verksamhetsåret men planeras för kommande verksamhetsår. 

  
Genom att, via de regionala kontaktpersonerna, stimulera till fler studiecirklar ute i 
landet. 
Utfall: Studiecirkelmaterialet har, som vi känner till, under 2018 förmedlats för 
användning på två olika orter. I övrigt är det svårt att veta hur många studiecirklar i 
ämnet som startas runt om i landet. 

  
Genom ett rapportsystem för fruktskördens utveckling. 
Utfall: En hel del arbete har lagts ner på detta men det har visat sig svårare att 
genomföra än vad som kalkylerats med, varför det arbetet har avslutats tills vidare. 
 
Med hjälp av kontaktpersonerna nå ut med Sällskapets verksamheter under Äpplets 
dag 2018. 
Utfall: Styrelsen stöttar de regionala kontaktpersonerna genom att i början av hösten 
fylla på de regionala förråden av ströskrifter och annat som de kan behöva för lokal 
verksamhet och för Äpplets dag. Dock har vi ingen siffra för hur många arrangemang 
som genomförs i Sällskapets namn. 
 
Stötta lokala arrangemang som utställningar, sortbestämningar, inventeringar och 
dylikt. 
Utfall: Förutom ovanstående fanns även pengar budgeterade för att täcka eventuella 
kostnader för lokal och dylikt vid de lokala arrangemangen. Det ekonomiska stödet är 
dock inte utnyttjat i någon större utsträckning. I slutet av 2018 beslöts om ett 
”Utställningspaket” innehållande banderoller, affischer och sådant som kan behövas 
vid en lokal utställning. Det kan skickas ut till de som ska delta på en lokal mässa eller 
liknande arrangemang. 
 
Få fler kontaktpersoner där de idag saknas. 
Utfall: Vi betraktar engagemanget i att delta i fler mässor som ett sätt att göra 
Sällskapet mera känt i andra landsändar. Det arbetet har dock inte ännu givit något 
konkret resultat i form av fler kontaktpersoner. En ny kontaktperson har vi dock fått i 
Kronobergs län under verksamhetsåret. 
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Vision 
Styrelsen för Sveriges Pomologiska Sällskap vill också vidareutveckla de internationella kontakterna, 
med syftet att utveckla det pomologiska kunskapsutbytet länderna emellan.  
 
Aktivitet: 

Genom att delta i Europoms möten om vi blir inbjudna.  
Utfall: I år reste fem personer ner till Troyes i Frankrike, varav två var från styrelsen. 
 
Genom att delta under Nordtyska äppeldagarna om SPS får en inbjudan.  
Utfall: Från Nordtyska äppeldagarna har vi inte hört något detta år. 
 
Vi vill skapa ett Nordenpom för att få med våra Nordiska grannländer. 
Utfall: Arbetet har påbörjats med att skapa kontakter och skicka ut förfrågningar, se 
nedan. 
 
Genom att börja planera och försöka uppskatta kostnaden för ett Nordenpom och ett 
Europom i Sverige. 
Utfall: En särskild grupp har skapats för att påbörja arbetet med denna uppskattning 
och planering. Den började arbeta under våren 2018. En projektplan är på gång för 
detta arbete att organisera ett Europom 2020, som även innehåller en start med en 
kombinerad sortbestämmarträff/Nordenpom hösten 2019. 

Vision 
Styrelsen vill fortsätta kunskapsutbytet och samarbetet med besläktade föreningar.  
 
Aktivitet: 

Genom att delta i FOR´s möten och sammankomster och ha kontakt med andra 
föreningar t.ex. RST. 
Utfall: Ordföranden tillsammans med en person från gruppen som arrangerar SPS´s 
monter under Trädgårdsmässan i Stockholm har deltagit i FOR´s Vinterkonferens med 
övriga ingående föreningar och vi har även i detta forum vid flera tillfällen diskuterat 
frågor som t.ex. kostnader för en egen tidning. Tyvärr har diskussionen inte givit något 
konkret resultat pga att alla föreningar gör på lite olika sätt. Frågan har dock återigen 
tagits upp av FOR´s styrelse och skall drivas vidare. 
 

Vision 
Styrelsen vill fortsätta stötta arbetet med en fortsatt utgivning av kompletterande pomologier i 
tidningen Pomologens format. 

 
Genom att ekonomiskt stötta fruktinventeringar och utgivning av Pomologen-
pomologin.  
Utfall: Efter att Pom-Pom 2 inte blev av under hösten 2017 har nu nr 2 kommit 
tillsammans med Pomologen nr 4/2018. Under 2019 förbereds för nr 3 som kommer 
att handla om päron. 

 
Övriga mål och aktiviteter som genomförts. 

Päronkommitténs verksamhet 2018 
Mål 1 
Päronkommitténs päron-presentationer är tänkta att publiceras i häften som ”Odlingsvärda 

Päron” eller liknande. 20 st sorter, 10 st för zon I-II samt 10 st för zon III-IV, är utvalda till att  
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börja med. Kommittén tänker sig två häften i Pomologen-format (del 1: zon I-II, del 2: zon III-IV. 

Eventuellt ett tjockare häfte med allt i ett. Kommittén har anlitat en illustratör, Frida Mörnerud, 

för att initialt göra en test med någon sort. 

 

Utfall: Päronkommittén har föreslagit en kommande artikelserie i Pomologen om 

päron fr o m 1/2019 och framåt. Diskussioner pågår med redaktionen. Dessa artiklar är 

också tänkta kapitel i den kommande pomologin. Alltså olika aspekter angående 

päron. Niklas Medin och Per Djervf Notklev i Norrköping har olika projekt igång som 

har med päronet som livsmedel att göra. Bland annat koktester, som kommer 

att redovisas i Pomologen framöver. Påbörjat är även försök till ny terminologi till att 

beskriva smak och konsistens för päron som en eventuell del i den kommande 

pomologin. Nya fotografier har tagits, en fotograf har anlitats för att se vad som 

kan förbättras. Kommittén är ännu inte övertygad om att målade illustrationer 

ensamma kan representera päronsorter, mycket pga den stora variationen, utan 

fotografier kan också behövas. Dessutom är fotografier ett bra komplement i arbetet 

med illustrationer.  

 

Mål 2 
Kommittén tänker ta fram en stor päronaffisch med ca 60 st päron i naturlig storlek för att ha på 

mässan och i liknande sammanhang. 

Utfall: Affischen är skjuten på framtiden för tillfället, eventuellt till 2021. 

Mål 3 
Kommittén vill uppdatera päronaffischen på mässan. 

Utfall: Denna affisch är också skjuten på framtiden, till 2019. 

Mål 4 
Kommittén har beslutat att placera den replica av Dahls päronspaljé, som ympades upp 2015, på 

Capellagården, Öland. Den kommer då ingå i undervisningen samt i den nya utformningen av 

Capellagårdens trädgård, som påbörjades hösten 2017. Antingen som friväxande spaljé eller som 

pärontunnel. 

Utfall: Den första delen av spaljén är nu planerad att planteras under våren 2019 som 

ett kursmoment under ledning av Niklas Medin, sedan väntar del 2 som skall bli en 

pärontunnel som ansluter till spaljén. 

Mål 5 
Planering ska göras för en slutrapport om päron i Sverige, bl a beskrivningar, efter säsongen 

2020; tillgänglig i god tid till säsongen 2021. Gärna i fysisk utgåva i form av en svensk 

päronpomologi. Anledningen till att det tar tid är att kommittén vill fortsätta provodla en hel del 

sorter samt några nya. Dessa provodlingar behöver omfamna hela landet. Dessutom är en hel del 

sorter fortfarande inte är verifierade. För att göra detta själva behövs fler säsonger. 
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Utfall: Efter höstmötet 2018 har en CV/pilot för päronpomologin påbörjats. Denna ska 

vara underlag för de ansökningar om medel som ska påbörjas efter nyår 2019. Tre 

illustratörer (Marika Delin, Jonas Rahm och Malin Sjödén) har under hösten fått i 

uppdrag att utföra arbetsprover av olika tänkbara päronillustrationer. Detta arbete 

utvärderades på kommitténs höstmöte 24-25 november i Vickleby, Öland. Två övriga 

kommittémöten har hållits under året: 2018-03-11 i Norrköping och 2018-08-25--26 på 

Julita.  

 
Dessutom: 
Fortsatt kunskapsarbete av Päronkommittén 

Utfall: Päronkommittén har bevakat och svarat på samtliga päronfrågor i Facebook-
gruppen och där även gjort olika inlägg, bl a efterlysningar och växtskyddsfrågor 
gällande päron. Via kommitténs e-postadresss har motsvarande skett, men inte alls i 
samma utsträckning som tidigare. Det mesta sker via FB nu, vilket är bra. 

 
Utfall: Kommittén har påbörjat en genomgång av genbankerna vad gäller päron. Ca 
hälften av dessa är undersökta 2018, resterande 2019. Intern rapport kommer 2019. 
En studieresa har gjorts till Skåne och Balsgård under hösten 2018s. Frukt där 
dokumenterades och kontakter knöts. Sedvanligt inventeringsarbete har fortsatt, nya 
fynd gjorda, referensträd säkrade och nya frågetecken har uppstått, som sig bör. 

 
 

Arbetet med Disagården av Per Axell och Veronica Dellestrand 

Utfall: 

Den 15 april 2018 träffades 10 stycken medlemmar för den årliga beskärningen av 

Disagården äppelträd. Det blev en lagom blandning av erfarna och nybörjare, så i och 

med detta kunde detta inkomstbringande arbete kombineras med att ge 

medlemmarna utbildning i trädbeskärning. Dagen som tillbringas tillsammans erbjuder 

ett utmärkt tillfälle att träffas.  

Den 17 april träffades 12 medlemmar för en ympkurs under Per Axells ledning. Några 

medlemmar kom till och med från Stockholmsområdet för denna kurs, vilket visar att 

intresset och behovet av dessa kurser är stort. 

 

               Arbetet med Ekebyhovs genbank 2018 av Ekebyhovsgruppen 

               Utfall: 

Ekebyhovsgruppen är en arbetsgrupp inom SPS. Gruppen består av ett kärngäng där 
Lennart Svan, Agneta Östlund, Tomas Netsborn, Sture Nordmark, Marianne Wiman, 
Niklas Medin och Mats Lindberg ingår. 
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Äppelgenbanken vid Ekebyhov tillkom 1998 genom ett avtal mellan Ekerö kommun och 
Nordiska Genbanken.  
De sorter som finns i Ekebyhovs äppelgenbank har alla anknytning till Uppland och 
Mellansverige och till äldre äppelträd vid olika välkända bruksorter. 

I februari 2018 plockade gruppen ympris från ett 30-tal olika äppelsorter, främst lokala 
Mälardalssorter, exempelvis sorter som Grönsö, Krusenberg, Gimo, Duvbo, 
Klinckowström och Grågylling från Skokloster. Ympriset fanns sedan med på 
trädgårdsmässan i Älvsjö i slutet av mars. 

Under året har gruppen också beskurit genbanksträden vid flertalet tillfällen. Två 
gånger per år beskär vi inom SPS främst genbanksträden. 4 mars och 9 september 
arrangerade Ekebyhovsgruppen öppna beskärningsdagar där medlemmar ur 
Sällskapet, men även allmänheten, fick komma och lära sig och dessutom hjälpa till. 
SPS samarbete med Ekebyhovsparkens ansvariga och Ekerö kommun ger ett rejält och 
viktigt tillskott till Sällskapets kassa förutom det goda arbete som utförs. 

24 september och i samband med Äpplets dag anordnade Ekebyhovsgruppen en stor 
äppelutställning i parken. Ca 130 äppelsorter ställdes ut, och gruppen tackar särskilt 
Sture Nordmark för hans fina arbete att få ihop alla sorter. 

Ekebyhovsgruppen tackar också Ekerö kommun för att man under 2018 har ordnat fina 
trädspeglar intill fruktträdens stammar. 
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Ekonomisk rapport för 2018 
Kommentarer 
2018 utföll inte riktigt som planerat, både positivt och negativt, med resultat att SPS gjort en oväntat 

stor vinst på årets verksamhet. Några axplock:  

• Nya medlemmar droppade in under hela året och medlemsantalet steg från 912 till 961. 

Detta syns dok inte på inbetalda medlemsavgifter jämfört med budget, vilket beror på att det 

är mycket svårt att förutsäga på vilket kalenderår ”gamla” medlemmar väljer att betala sin 

medlemsavgift. Inbetalningarna sprider sig över perioden december – februari. 

• Mässor och andra aktiviteter gav ett lite bättre resultat än planerat. 

• Vi hann inte uppdatera ympnings- och beskärningsskrifterna, vilket var budgeterat 2018. I 

stället kommer detta att belasta 2019. 

• Delar av kostnaden för Pomologen nr 4 2018 och Pomologen-pomologin nr 2 hamnar på 

2019. 

• Det blev ingen Pomologträff 2018. Inte så bra för den pomologiska kunskapsspridningen men 

pengarna finns kvar i kassan till 2019. 

• Styrelsen har varit billig i drift. En fysisk träff under året i hemmiljö och i övrigt månatliga 

möten per telefonkonferens. 

• Päronkommittén har arbetat intensivt och begärt ett utrymme om ytterligare 7000 kr under 

året, vilket beviljats av styrelsen. Men riktigt så mycket visade sig inte behövas. 

• Sällskapet erbjöds möjlighet att köpa in en stor mängd pomologisk litteratur från Olle 

Ridelius, och beslöt genomföra detta. 

På bankkontot: 

• Vid årets ingång 484 990 kr (358 658 kr 2017-12-31) 

• Vid årets slut 612 373 kr 

• Som minst i kassan hade SPS den 4 januari, 484 509 kr (den 29 november 2017, 332 038 kr) 

2018 var budgeten lagd med ett planerat överskott på 15 250 kr. Budgeten höll av ovan nämnda skäl 

inte så bra, så utfallet vid årsskiftet blev plus 123 054 kr (126 332 kr 2017). 

Övrigt: 

• Medlemsavgifterna stod för 63 % (67 %) av intäkterna. 

• Trycksakerna stod för 61 % (55 %) av kostnaderna. 
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Budget och utfall 2018 

 

 
 

 

Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Kommentarer

3054 Försäljning varor - butik 17692 18200 16439

3058 Försäljning varor EG momsfri 0 0 110 Butiksleverans utomlands

3120 Beskärningsuppdrag 23200 33200 29200

3130 Intäkter av mässor och aktiviteter 77827 110000 113030

3900 Medlemsavgift ungdom & studerande 2370 2400 2100

3901 Medlemsavgift enskild 190120 205900 189761

3902 Medlemsavgift familj & utland 51934 57750 52548

3903 Medlemsavgift organisationer & företag 33400 36000 48000

3904 Medlemsavgift ständig medlem 0 0 6000

3989 Erhållna bidrag 18873 18000 18072

Summa 415416 481450 475260

Utfall 2017 Budget 2018 Utfall justerat Kommentarer

4110 Direkta kostnader butiksförsäljning 3429 0 0

4130 Direkta kostnader mässor och aktiviteter 58052 41000 34472 Inga stora investeringar behövdes.

4140 Kostnader internationell representation 7667 15000 9564 Europom

4200 Pomologen och andra trycksaker 156064 283000 214998 Inga ströskrifter uppdaterades (budget 40 

000 kr). 20 000 kr för Pomologen nr 4 resp 

Pom-Pom 2 hamnade på 2019.

5001 Lokalhyra 3112 3700 3175 Förråd

5420 Visma Ekonomi 1907 3000 1907 Bokföringssystem, mindre assistanstid än 

budgeterat

6064 Päronkommittén 12983 35000 38518 Ytterligare 7000 beviljat av styrelsen under 

året

Bär-, stenfrukts-, äppelgrupp 9000 0 Ingen aktivitet

6065 Styrelsen 3597 8000 3113 Ett fysiskt styrelsemöte, resten per 

telefonkonferens

6066 Minnesgåvor och övrigt 0 5000 20263 Inköp av Olle Ridelius boksamling genom 

styrelsebeslut

6068 Årsmöte 7070 8000 1373

6077 Material, beskärning 7765 0 0

6078 Pomologträff 4200 25000 0 Ingen pomologträff

6110 Kontorsmateriel 3642 8000 13068 Porto etc för butiken och utskick till 

regionala kontaktpersoner

6211 Telefonkonferens 4860 5000 4590

6235 IT-kostnader 2218 2500 2969 Webbhotell, epost etc

6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 1000 0 1200 Icke-betalande organisationsmedlem

6570 Bankkostnader 2685 3000 2900

6991 Regional verksamhet 8833 12000 96 I övrigt bokfört på 4130, svåra skilja åt.

Summa 289084 466200 352206

Resultat 126332 15250 123054

Budget och utfall 2018
Intäkter

Budget och utfall 2018
Kostnader
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Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018 
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Verksamhetsplan för 2019 
Vision 
Sällskapet fortsätter sprida och utveckla pomologisk kunskap och, som stadgarna säger, värna om 
och utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige. 
 
Aktivitet: 

• Fortsätta att sprida kunskap om frukt genom Pomologen, hemsidan och Facebook. 

• Delta i trädgårdsmässan i Stockholm och där sprida kunskap, information och praktiska 
hjälpmedel som ympris. 

• Delta i andra mässor med trädgårdstema där möjlighet ges och förmedla kunskap och ge 
praktiska råd. 

• Delta i skötseln av offentliga trädgårdar (Ekebyhov, Disagården) med fruktträd och i samband 
med det ge utbildning, handledning och rådgivning. 

• Genom att skapa och stödja utvecklingen av grupper som arbetar med särskilda frukter eller 
grupper av frukter. 

• Fortsätta följa och stötta Päronkommitténs arbete. 

• Skapa en fortbildningsresa under hösten med frukttema. 
 
Vision 
Vi vill utveckla kontakten med de regionala kontaktpersonerna. 
 
Aktivitet: 

• Genom att skapa ett häfte med användbar information för kontaktpersonerna. Den skickas 
ut i början av augusti. 

• Genom att få en kort rapport av vad som hänt regionalt efter varje säsong. Dessa rapporter 
kommer att placeras på Sällskapets hemsida. 

• Genom att via kontaktpersonerna stimulera till fler studiecirklar ute i landet. 

• Med hjälp av kontaktpersonerna nå ut med Sällskapets verksamheter under Äpplets dag 
2019 

• Ekonomiskt stötta arrangemang som lokala utställningar, sortbestämningar, inventeringar 
och liknande 

 
Vision 
Styrelsen för Sveriges Pomologiska Sällskap vill också vidareutveckla de internationella kontakterna, 
vilka kan utveckla det pomologiska kunskapsutbytet länderna emellan.  
 
Aktivitet: 

• Genom att delta i Europoms möten om vi blir inbjudna. 

• Genom att delta under Nordtyska äppeldagarna om SPS får en inbjudan 

• Genom att som första steg arrangera en sortbestämmarträff där vi bjuder in 12 pomologer 
från våra nordiska grannländer för att utbyta kunskap och bilda pomologiska nätverk. 
Sortbestämmarträffen är planerad till Wiks slott utanför Uppsala. Tanken är att bjuda de 
utländska gästerna på boende och mat.   

• Genom att planera och försöka uppskatta kostnaden för ett Europom 2020 i Sverige.  
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Vision 
Styrelsen vill fortsätta kunskapsutbytet och samarbetet med besläktade föreningar.  
 
Aktivitet: 

• Genom att delta i FOR´s möten och sammankomster. 
 

 
Vision: Styrelsen vill stötta arbete som syftar till att utveckla beskrivningar av och kunskaper om 
fruktsorter. 

 

• Genom att ekonomiskt stötta fruktinventeringar och dokumentation av dem. 

• Genom att stödja utgivningen av Pomologen-pomologin i samma format som 
Pomologen. 

 
Övriga mål och aktiviteter 

Päronkommitténs arbete under 2019 
 

• Päronkommittén innebär ett tidsbegränsat arbetsprojekt som fortsätter sitt arbete med våra 
svenska päron. Kommittén kommer att redovisa och avsluta sitt arbete efter säsongen 2020 
enligt planen. Ambitionen är att göra detta i form av en ny päronpomologi. Kommittén 
kommer därför att färdigställa en presentation av den kommande päronpomologin under 
våren 2019, en slags CV/pitch att börja söka medel utifrån. Där ingår bland annat ett fåtal nya 
illustrationer, fotografier och nya sortbeskrivningar av svenska päron, tillsammans med 
beskrivning av projektet. 

• Päronkommittén har även erbjudit Pomologen-redaktionen en artikelserie om päron 2019 - 
2020. Dessa artiklar är även tänkta som inledande kapitel i den kommande päronpomologin.  

• Det finns även planer på att trycka ytterligare en ströskrift som skall behandla 
sortbestämning av päron. 

• Päronkommitténs inventeringsarbete fortsätter, bland annat ska alla genbanker 
dokumenteras. Egenfinansierade DNA-analyser fortsätter med hjälp av nya 
samarbetspartners. 

• Kommittén fortsätter att bevaka och verka i sociala medier med bl a rådgivning och 
efterlysningar. 
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Budgetförslag för 2019 
Ansats 
Inför 2019 bygger vi upp en budget baserad på följande premisser: 

• Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade 

• Vi tar höjd för fyra utgåvor av Pomologen och 20 000 kr överskjutande för Pomologen 4/2018 

• Vi planerar för uppdatering av de två ströskrifterna om ympning och beskärning  

• Vi planerar för en ny, en fjärde, ströskrift, om päron 

• Vi planerar för Pomologen-Pomologin nr 3 

• Vi vill bidra till framtagandet av en päronpomologi och specifikt till illustrationsarbetet under 

2019 med 50 000 kr. Dessutom vill vi fortsätta stötta själva kommittéarbetet med 40 000 kr. 

• Vi planerar för en liten medlemsökning 

• Vi planerar för en Nordenpomträff 

• Vi planerar för deltagande i Nordiska Trädgårdar och sex mindre trädgårdsmässor och vi 

skapar ”mässkit” för att utrusta dessa mindre mässmontrar med material 

Budgetförslag 2019 

 

 

 

 

 

Utfall 2018 Budget 2019 Kommentarer

3044 Försäljning tjänster 0 0

3054 Försäljning varor - butik 16439 19000 En ny ströskrift tillkommer under hösten

3058 Försäljning varor EG momsfri 110 0

3120 Beskärningsuppdrag 29200 28200

3130 Intäkter av mässor och aktiviteter 113030 121500 120000 kr från mässor, 1500 kr från 

försäljning av skrifter vid Äpplets dag 

lokalt
3900 Medlemsavgift ungdom & studerande 2100 2300 15 st (15)

3901 Medlemsavgift enskild 189761 216000 745 st (741)

3902 Medlemsavgift familj & utland 52548 50000 143 st (139)

3903 Medlemsavgift organisationer & företag 48000 42000 35 st (34)

3904 Medlemsavgift ständig medlem 6000 0

3989 Erhållna bidrag 18072 18000

Summa 475260 497000

Utfall 2018 och budget 2019
Intäkter
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Konto Kontonamn Utfall 2018 Budget 2019 Kommentarer

4110 Direkta kostnader butiksförsäljning 0 0 Se 6110

4130 Direkta kostnader mässor och aktiviteter 34472 68000 63000 för mässor och 5000 för lokala 

aktiviteter, t ex Äpplets dag

4140 Kostnader internationell representation 9564 15000

4200 Pomologen och andra trycksaker 214998 315000 1 ny ströskrift och 2 uppdaterade, Pom-

Pom nr 3, planscher till alla mässor etc

5001 Lokalhyra 3175 3500

5420 Visma Ekonomi 1907 2500

6064 Päronkommittén 38518 40000

Bär-, stenfrukts-, äppelgrupp 0 9000 Vi hoppas att grupper bildas under året

6065 Styrelsen 3113 7000

6066 Minnesgåvor och övrigt 20263 5000

6068 Årsmöte 1373 6000 Talare 2500. I övrigt eventuella lokal- och 

resekostnader.

6078 Pomologträff 0 34000 Nordenpom

6110 Kontorsmateriel 13068 15000 Även porto och emballage till butiken

6211 Telefonkonferens 4590 5000

6235 IT-kostnader 2969 3500

6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 1200 0

6570 Bankkostnader 2900 3000

6990 Bidrag till pomologisk verksamhet 0 50000 Bidrag till illustrationsarbete för 

Päronpomologi

6991 Regional verksamhet 96 0 Se 4130

Summa 352206 581500

Resultat 123054 -84500

612373

Utfall 2018 och budget 2019
Kostnader

I kassan vid årsskiftet 2018/2019
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Valberedningens förslag för Sveriges Pomologiska Sällskap 

2019 
 

Nedan följer valberedningens förslag på 2019 års styrelse, suppleanter och revisorer. 

 

Styrelse 2018 Namn Kommentar Förslag för 2019 

Ordförande Christer Sandberg  Omval, 1 år  

Ordinarie ledamot Mats Andersson  Sitter kvar ett år till 

Ordinarie ledamot Cecilia Engqvist  Omval, 2 år 

Ordinarie ledamot Agneta Östlund  Omval, 2 år 

Ordinarie ledamot Peter Hylmö  Sitter kvar ett år till 

Suppleant Sture Nordmark  Omval, 1 år 

Suppleant Beatrice Wiström  Omval, 1 år 

Suppleant Caroline Stenkilsson Caroline avslutar sitt 

uppdrag 2018 

Nyval, 1 år 

Tomas Netsborn, 

Stockholm/Blekinge 

Revisor Gunnar Kvarnbäck Avslutar sitt uppdrag 

2018 
Nyval, 1 år 

Maren Tober, 

Stockholm 

Revisor Lisa Fredricks  Omval, 1 år 

 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Wedrén och Mats Lindberg 
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Motioner till SPS årsmöte 2019 
Motion nr 1 från Aila Ringblom 

Det finns många anledningar till lägre medlemsavgift i dagens samhälle, inte bara pensionärer 

och studenter. Det finns arbetslösa och sjukskrivna, förtidspensionärer och invandrare som 

lever på socialbidrag. Många av dessa har tid att engagera sig men många gånger inte råd.  

Jag anser att lägre medlemsavgift ska gälla alla kategorier uppräknade ovan, men under ett 

nytt namn: låginkomsttagare.  

Idag tillämpas god tro för studenter men det behöver inte vara så, för att alla med lägre 

inkomst kan uppvisa någon form av intyg från myndighet, att så är fallet. För att undvika ev 

missbruk, kan texten "ska kunna verifieras vid förfrågan av ansvarig person" skrivas under 

medlemsregler.  

A) Jag yrkar på ny medlemskategori som innefattar samtliga låginkomsttagare i samhället, för 

att undvika exkludering av medborgare. 

B) Jag yrkar på en sänkning av den avgiften till 100:- för att få många fler nya medlemmar till 

föreningen.  

Mvh Aila Ringblom 

Styrelsens yttrande över motion nr 1 
Yrkande A 

Styrelsen kan hålla med motionären om att det finns många människor i vårt samhälle som av olika 

skäl lever på liten inkomst. Dock är det så att Sveriges Pomologiska Sällskap är en ideell förening och 

lyder, som alla verksamheter i samhället, under GDPR-lagstiftningen vilket bland annat innebär 

följande:  

• Sällskapet har inte, får inte begära in, och får inte ha någon insikt i medlemmarnas 

privatekonomi.  

• Sällskapet får inte spara några personliga data om dess medlemmar utöver 

kontaktinformation och uppgift om betalning av medlemsavgiften. 

• Att begära in intyg på låg inkomst är därmed inte tillåtet. 

Sällskapet har sju olika medlemskategorier och har valt att, utan att ifrågasätta, lita på medlemmarna 

om de t ex uppger sig vara studenter.  Styrelsen ser varken något behov av en låginkomstkategori 

som medlemmar (det skulle till och med kunna upplevas stötande) eller någon laglig möjlighet att 

kontrollera om medlem uppfyller ett sådant kriterium. 

Styrelsen rekommenderar att del A av motionen avslås. 
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Yrkande B 

Mot en sänkning av medlemsavgiften för låginkomsttagare och pensionärer kan anföras följande: 

1. Medelåldern i Sällskapet är hög och en lägre medlemsavgift för en stor mängd pensionärer 

allena skulle på några års sikt allvarligt påverka Sällskapets ekonomi och därmed 

a. Begränsa möjligheten att ge ut medlemstidningen Pomologen och bonusutgåvorna 

Pomologen-Pomologin i nuvarande form. Sällskapets trycksaker utgör en väsentlig 

del av årsutgifterna. Ett exemplar av Pomologen kostar 35-40 kr att framställa och 

posta, Pomologen-pomologin nästan lika mycket. En 100-kronorsavgift skulle 

innebära att denna medlemskategori inte skulle bära sina egna kostnader utan att 

andra medlemskategorier skulle vara tvungna att subventionera dem, kanske 

genom ökade medlemsavgifter. 

b. Begränsa den ekonomiska möjligheten att öka den pomologiska kunskapen i Sverige 

genom pomologträffar, möjligheten att delta i trädgårdsmässor och föra ut 

pomologisk kunskap, möjligheten att delta i och hålla nordiska pomologmöten och 

ett potentiellt större internationellt kunskapsutbyte genom t ex Europom 

c. Begränsa möjligheten att ekonomiskt stötta utgivandet av en päronpomologi 

2. Pensionsåldern är nu stigande i samhället och kommer att förändras över tid, dvs kan komma 

att höjas från år till år, och utgör därmed inte någon fast grund vad gäller pensionsålder. 

Påpekas bör att pomologiskt intresserade icke-medlemmar alltid är välkomna till Sällskapets öppna 

arrangemang, t ex Äpplets dag, sortbestämningar eller allmänhetens introduktion i beskärning 

årligen i Ekebyhovs genbank. På så sätt finns alltid möjligheten för icke-medlemmar att delta och 

förkovra sig pomologiskt. 

Styrelsen rekommenderar att del B av motionen avslås. 

 

Motion nr 2 av Aila Ringblom 

Jag anser att det är otydligt vilka regler som gäller för rösträtt i familjemedlemskap i 

nuvarande stadgar. Detta behöver förtydligas så det inte finns tolkningsutrymme, vilket är 

olämpligt i stadgar.  

Jag yrkar på ett förtydligande vilka rättigheter och förmåner ett familjemedlemskap innebär 

och hur rösträtten ser ut i en familj, hur många som får ingå i detta medlemskap samt ålder för 

rösträtt (om det inte står någon annanstans).  

Mvh Aila Ringblom  
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Styrelsens yttrande över motion nr 2 
Vad gäller familjemedlemskap säger stadgarna dels att ”medlemmar kan vara personer, 

organisationer och företag” och dels att ”en medlemsavgift – en röst”.  

Idag finns sju typer av medlemskap: Ungdom, studerande, enskild, familj, utland, organisation och 

ständig. Vilka typer av medlemskap som Sällskapet erbjuder är inte reglerat i stadgarna utan 

fastställs av Sällskapets högsta beslutande organ, dvs årsmötet, och dokumenteras i 

stämmoprotokoll. 

Som familj i Sällskapets ögon räknas de medlemmar av en familj som bor på samma adress. 

Rösträttsålder är inte relevant i sammanhanget. Sällskapet har ingen åldersgräns för medlemskap, 
alltså kan Sällskapet inte ha någon åldersgräns för rösträtt. En medlemsavgift, en röst. Sedan må 
familjemedlemmar utse vem som helst i familjen, oavsett ålder, att rösta för deras räkning. 
 
Sveriges Pomologiska Sällskaps ändamål är att värna om och utveckla odlingen och användningen av 
frukt och bär i Sverige. Kunskapsspridning är således en central del av verksamheten, liksom 
bevarandet och spridandet av gamla kultursorter, inventering av äldre odlingar samt dokumentation 
av frukt- och bärsorter.  
 
Rättigheter och förmåner för medlemmar, alla kategorier, är i första hand att få ta del av, och få 
bidra till att sprida, pomologisk kunskap och i övrigt: 

• Ett exemplar av varje nummer av Pomologen per medlemsavgift, dock tre för organisationer 
och företag 

• Ett exemplar av Pomologen-Pomologin per medlemsavgift 

• Rättighet för medlemmar att delta i Sällskapets aktiviteter inklusive årsmötet, dock är 
röstning begränsad enligt ”en medlemsavgift – en röst” 

• Möjlighet för samtliga medlemmar att utnyttja avtalade rabatter med hänvisning till 
medlemskapet. 

Utöver ovanstående gäller för organisationsmedlemmar att dessa exponeras på Sällskapets hemsida 
samt i Pomologen en gång per år. 
 

Familjemedlemskap innefattar inte i sig några rättigheter eller förmåner utöver vad som nämnts 

ovan. 

Styrelsen ser inget behov av förtydligande av stadgarna eller av vad familjemedlemskap innebär och 

rekommenderar att motion 2 avslås. 
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Motion nr 3 av Aila Ringblom 

Jag upplever inkongruens som skapar förvirring och osäkerhet när hemsidan och föreningens 

namn skiljer sig åt.  

Jag anser att förkortningen SPS är anonymt i jämförelse med SvePom, som ändå antyder att 

det har att göra med Sverige och pomologi.  

Många medlemmar kallar föreningen för SvePom då hemsidan heter så och det verkar vara ett 

inarbetat begrepp, inte bara hos medlemmar.  

Jag yrkar på samstämmighet mellan titel på föreningen i förhållande till dess representation.  

Jag föreslår namnbyte av föreningen till Sveriges Pomologer och att vi behåller namnet på 

hemsidan.  

Syftet är att skapa tydlighet, kongruens, förtroende och förenkling för alla, även icke 

medlemmar. 

Mvh Aila Ringblom 

 

Styrelsens yttrande över motion nr 3 
Vad gäller den ideella föreningen Sveriges Pomologiska Sällskaps namn intar styrelsen följande 

ståndpunkt: 

• Föreningens namn är och bör förbli Sveriges Pomologiska Sällskap då detta namn är 

vedertaget och väl inarbetat sedan snart 20 år och även registrerat hos Skattemyndigheten 

och inom EU 

• SPS är en akronym för Sällskapets fulla namn 

• Att hemsidans URL (länknamn) innehåller ”svepom” betyder inte att detta ska utläsas som 

namnet på Sällskapet. Många aktörer med hemsidor förkortar eller förenklar namnet i sina 

URL:er. Namnet ”Sveriges Pomologiska Sällskap” framträder tydligt när man följt länken. 

• Pomolog är en beteckning som avser en erfaren fruktkännare. Då Sällskapet inte har några 

krav på sådan kunskap utan vill samla alla pomologiskt intresserade, oavsett utbildning och 

kunskapsnivå, vore det rent missvisande att kalla föreningen Sveriges Pomologer. 

Styrelsen rekommenderar att motion nr 3 avslås. 

 

 

 

 

 

er
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Förslag till budget för ett Europom 10-11 oktober 2020. 
 

Ett Europom skulle kunna anordnas i Sverige under 2020, vilket då också sammanfaller med Sveriges 

Pomologiska Sällskaps 20-års jubileum. Inom Sällskapet finns en grupp som arbetar med detta för att 

beräkna kostnader och börja organisera. Det är brukligt inom Europom att de utländska gästerna 

bjuds på boende och mat, varför kostnaden för detta har beräknats.  

Europoms möten handlar i huvudsak om att analysera och lära om olika fruktsorter, främst äpplen 

och päron men även andra frukter har figurerat. Under mötet finns möjligheter att skapa nätverk och 

lära av varandra. Det kan också anordnas några föreläsningar. 

Ett Europom-arrangemang i Sverige med sorter, nätverkande och föreläsningar, är självklart öppet 

för alla medlemmar i Sveriges Pomologiska Sällskap men medlemmarna ordnar boende och mat 

själva. En jubileumsmiddag planeras för lördagskvällen (500 – 600 kr) där utländska gäster och 

medlemmar kan blandas och umgås.  

Hittills har alternativet att placera arrangemanget i Kivik varit det som undersöks mest för att 

uppskatta kostnaderna men det finns även två andra alternativ: Alnarp och Fredriksdal i Helsingborg. 

De skall under den fortsatta processen undersökas när det gäller kostnader för hotell, utställnings- 

och konferensmöjligheter. 

För en budget till Europom, efter vad vi fram hittills, menar vi att det borde budgeteras 120.000:-, där 

huvuddelen  går till att bekosta boende och mat för våra  utländska gäster, men även till 

föreläsningsarvode, kostnad utställningsbord och stolar (5000) och extra hyra av konferenslokal. 

Eventuellt tillkommer även kostnad för marknadsföring. Möjligheten att använda sponsring till att 

bekosta del av evenemanget skall undersökas. 

Om vi räknar med en kostnad på 120.000 för att kunna arrangera ett Europom, blir detta en stor 

utgiftspost år 2020. Vi får dock räkna detta som något som inte händer varje år. Om det t.ex. tar 10 

år till nästa Europom i Sverige, blir det en kostnad för SPS på 12.000:- per år. I den mån vi kan skapa 

publicitet kring evenemanget kan det medföra en ökad uppmärksamhet och kunskap om frukt och 

fruktodling.  

Det finns också funderingar kring om man skall framställa någon slags minnesgåva, typ t-tröja med 

särskilt tryck, kaffemugg, arbetsväst el.dyl. En sådan minnessak kan ges till våra utländska gäster och 

köpas av medlemmar. Detta kan också eventuellt användas fler år efter 2020. Det blir i så fall 

medföra ytterligare en kostnad.  
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Slutligen;  

Orsaken till att vi vill lyfta den här frågan under detta årsmöte är att vi behöver kunna ge besked, 

bjuda in och redovisa vårt arrangemang under Europom i Belgien i höst. 

 

Februari 2019 

Arbetsgruppen - Europom i Sverige 2020. 
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Ett första utkast till ett program för Europom i Sverige 2020. 
 

Fredag 9/10 – ankomstkväll. 
Informella kontakter och bygge av utställning. Utställning är i första hand är för oss själva och för 

jämförelse och diskussion av fruktsorter. Under lördagen och söndagen kan även allmänheten ta del 

av utställningen. 

 

Lördag 10/10 
09.00 Samling vid utställningen och snabb genomgång av de olika ländernas bord. 

Ca 10.00 fika 

10.30 Tid för fördjupning i olika sorter och i sortkunskap. 

12.30 Lunch 

13.30 Promenad i villakvarteren. 

16.00 Föreläsning typ: ”Odling av frukt i norra Sverige”. 

19.00 Gemensam jubileumsmiddag. 

 

Söndag 11/10 
09.00 Fortsatta sortdiskussioner 

10.30 Föreläsning typ: ”Utvecklingen av kommersiell fruktodling i Sverige”/”Fruktodling i 

villaträdgårdar i Sverige”. 

12.30 Lunch 

13.30 Seminarium om Europoms arbete och syfte (?). 

15.00 Avslutning 

 

 

 


