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Program 
 

Plats:  Botaniska paviljongen ”Mässlingen” i Botaniska trädgården i Göteborg. Botaniska 

trädgården nås med buss eller spårvagn från Göteborgs central.  

 

Program: 

12:00 Samling och möjlighet att äta lunch i Botaniska Paviljongen. 

13:00 Björn Aldén välkomnar och berättar om Botaniska trädgårdens fruktutställning som i 

höstas fyllde 40 år.  

13:40 Mats Lindberg berättar om resan till Kirgizistan och Malus sieversii. Fika i samband 

med föredraget. 

 

15:00  Årsmöteshandlingar. 

 

16:30  Visning av biblioteket. 

 

17:00  Avslut. 
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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 för innevarande år 

13. Medlemsavgifter för nästkommande år 

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

15. Utkast till ett program för Europom i Sverige 2020 

16. Fastställande av budget för innevarande år 

17. Val av styrelsens ordförande för ett år 

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

19. Val av två eller tre suppleanter för ett år 

20. Val av två revisorer för ett år 

21. Val av valberedning varav en sammankallande 

22. Övriga frågor: Diskussion 

a. FB – ansvar för att besvara äppelfrågor 

b. Övrigt 

23. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för 2019 
 

Vision: 
Sällskapet vill utveckla och sprida pomologisk kunskap och, som stadgarna säger, värna om och 
utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige. 
 
Aktiviteter: 

Fortsätta att sprida kunskap om frukt genom Pomologen, hemsidan och Facebookgruppen.  
Utfall: Facebookgruppen är fortsatt mycket aktiv med i år över 3000 medlemmar, senaste året har 
gruppen ökat med 1000 personer. Inläggen är av blandad kvalité men flera medlemmar är med och 
svarar på frågor. Ansvariga för Facebook-sidan har också styrt upp t.ex.  vad som krävs för att försöka 
få en sort bestämd med hjälp av foton på Facebook, vilket är en vanlig fråga under hösten. 

 
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 175 
äpplesorter och 35 sorters päron, samt 2 sorters plommon. Vi har under året sökt och erhållit dispens 
från Jordbruksverket för att få sälja ympris. Detta kräver egentligen enligt nya bestämmelser 
registrering, beskrivning och träd av varje sort som säljs. Förutom ympris har dessutom har litteratur 
sålts, träd ympats efter önskemål från kunder och många råd har getts. Årets mässa hade närmare 
60.000 besökare, 10% fler än 2019 och mässan genererar en hel del inkomster till föreningen. 
Inkomster som sedan används till ströskrifter och informationstillfällen på andra mässor under året. 

 
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, Trädgårdsmässa i Sundsvall 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, dock har Stenfruktgruppen haft ett första möte under 
året.Vi har under året blivit uppmärksammade av Nordegren och Epstein i P1 angående vårt 
eventuella arbete med Plommon. Krister Andersson svarade bra på deras frågor. Detta var en 
följdverkning av att Niklas Medin intervjuades i radion om päron. 

 
 

Fortsätta följa och stötta Päronkommitténs arbete.  
Utfall: Päronkommitténs arbete med en päronpomologi har avbrutits och istället arbetar nu Niklas 
Medin med en POM-POM skrift innehållande de vanligaste päronsorterna, liksom en 
bestämningsnyckel för päron. Joja Geijer har färdigställt en synonymlista över namn på päronsorter.  
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Kommittén berättar fortlöpande för styrelsen vad som sker i deras arbete och de har under 2019 
erhållit ekonomiskt stöd till sitt arbete. 

 
Skapa en fortbildningsresa under hösten med frukttema. 
Utfall: Under detta år har en resa till Kirgizistan genomförts. Flera medlemmar från Sällskapet deltog. 

 
Arbeta med att skapa fler kurser inom det pomologiska området. Utveckla kursmaterial som kan 
användas. 
Utfall: Sortbestämmarkursen i samarbete med Studiefrämjandet har inte blivit klar under detta år. 
Arbetet fortsätter. 
 
 
Vision: 
Vi vill utveckla kontakten med de regionala kontaktpersonerna. 
 
Aktiviteter: 
 
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 finns nu under 2019 på hemsidan. Någon 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. I övrigt är det svårt att veta hur många studiecirklar i ämnet som startas runt om i landet. 
  
Med hjälp av kontaktpersonerna nå ut med Sällskapets verksamheter under Äpplets dag 2019. 
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 nyupptryckta banderoller, affischer och sådant som kan behövas 
vid en lokal utställning. Det har även 2019 skickats 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 
 
 
Vision: 
Styrelsen för Sveriges Pomologiska Sällskap vill också vidareutveckla de internationella kontakterna, 
med syftet att utveckla det pomologiska kunskapsutbytet länderna emellan.  
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Aktivitet: 
Genom att delta i Europoms möten om vi blir inbjudna.  
Utfall: I år reste fem personer ner till Belgien på Europom. Vi har fått bidrag till den resan av 
Erasmus+ med hjälp av Ulf Nilsson på FOR. På slottet Alten-Bisen i Belgien arrangerades Europom 
2019 och vi i Sällskapet bidrog med en utställning av päron och äpplen odlade i Sverige. I samband 
med den kunde vi förevisa, diskutera och ge provsmakningar av odlandet i Sverige. Vi höll även en 
föredragning inför de samlade Europomdeltagarna om ett kommande Europom i Helsningborg, 
Sverige 2020. 

 
Genom att delta under Nordtyska äppeldagarna om SPS får en inbjudan.  
Utfall: Till Nordtyska äppeldagarna har inte någon kunnat åka detta år. 

 
Vi vill skapa ett Nordenpom för att få med våra Nordiska grannländer. 
Utfall: Detta år har vi genomfört ett Norden/Baltikum-POM för sortbestämmare på Wiks slott 
utanför Uppsala. Mötet besöktes av 41 personer med deltagare från Danmark, Norge och Finlland. 
Kontakt finns med de Baltiska länderna och även  en person från Estland deltog. Under mötet hade vi 
två föreläsningar (Mats Andersson och Leif Blomqvist) på temat: ”Att odla frukt i norr”. Det fanns en 
äppelutställning med sorter som odlas i Sverige och många hade med sig sorter för att få hjälp med 
bestämning. Deltagarna från Sverige var i huvudsak de som håller på med sortbestämning och det 
var livfulla diskussioner kring utställningarna av okända sorter. 

 
Genom att börja planera och försöka uppskatta kostnaden för ett Nordenpom och ett Europom i 
Sverige. 
Utfall: Denna grupp har nu genomfört Norden/BaltikumPOM och fortsätter arbetet med planering 
och genomförande av Europom i Helsingborg i Sverige 2020. En projektplan är skapad för detta 
arbete att organisera ett Europom 2020. 
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 2019 med övriga ingående 
föreningar. I huvudsak har man i detta sammanhang planerat inför och diskuterat Trädgårdsmässan i 
Stockholm. Vi har i år även fått hjälp och stöttning att få bidrag till vår resa till Europom, vilket 
medförde att vi kunde åka tåg ner. 

 
 
 

Vision: 
Styrelsen vill fortsätta stötta arbetet med en fortsatt utgivning av kompletterande pomologier i 
tidningen Pomologens format. 
 
Aktivitet:  
Genom att ekonomiskt stötta fruktinventeringar och utgivning av Pomologen-pomologin.  
Utfall: Under 2019 har nr 3 som handlar om päron redigerats  och skulle ha kommit ut men arbetet 
med skriften har blivit fördröjt p.g.a. sjukdom och den kommer i stället att publicerasunder början av 
2020. 
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Övriga mål och aktiviteter som genomförts. 
 

Päronkommitténs arbete under 2019 

Vision:  
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. 
 
Utfall:  

• Under 2019 har arbetet med en päronpomologi skjutits på framtiden. 

• Alnarpsspaljén har vuxit väl och byggnation av stöd påbörjats i dec 2019. 

• Ett färdigt manus till 33 päronsorter i form av pompom 3 har tagits fram och kommer med 
Pomologen nr 4/2019 (fördröjd publicering till feb 2020.). 

• En sortbestämningskurs för päron har genomförts på Capellagården på Öland i samarbete 
SPS. 

• Det har skapats en färdigställd synonymutredning för päron av Joja Geijer. Hur detta ska 
redovisas/publiceras är ännu inte riktigt klart.  

 
Arbetet med Disagården av Per Axell och Veronica Dellestrand 

Utfall: Den 15 april 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 de närvarande medlemmarna utbildning i 

trädbeskärning. En aktiv dag och ett utmärkt tillfälle att träffas.  

Arbetet med Ekebyhovs genbank 2018 av Ekebyhovsgruppen 

Ekebyhovsgruppen är en arbetsgrupp inom SPS. Gruppen består av ett kärngäng där Lennart Svahn, 

Agneta Östlund, Tomas Netsborn, Sture Nordmark, Marianne Wiman, Niklas Medin och Mats 

Lindberg ingår. 

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. 

Utfall: I februari 2019 plockade gruppen ympris från ett antal olika äppelsorter, främst lokala 
Mälardalssorter. 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. I mars och september arrangerade Ekebyhovsgruppen 
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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. I samband 
med Äpplets dag anordnade Ekebyhovsgruppen en stor äppelutställning i parken.   
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Ekonomisk rapport för 2019 
Kommentarer 
2019 utföll inte riktigt som planerat, både positivt och negativt, med resultat att SPS återigen gjort en 

oväntat stor vinst på årets verksamhet. Några axplock:  

Större positiva intäktsavvikelser 

• Oväntat stor försäljning från internetbutiken. Beställningarnas antal ökar allteftersom, och 

dessutom används SPS skrifter som kursmaterial på allt fler kurser, och då blir 

beställningarna stora. 

• Oväntat stora intäkter från mässor och aktiviteter, framför allt beroende på fantastisk 

monterplacering på mässan Nordiska trädgårdar i kombination med stor ökning av antalet 

besökare på den mässan – och ett stort intresse för fruktträd. 

• Oväntat erhållet Erasmusbidrag som mer än väl täckte reskostnaderna för de fem i 

delegationen som besökte Europom i Belgien i avsikt att se och lära inför att arrangera 

Europom i Sverige 2020. Det är idag oklart om kostnader för hotellvistelserna kommer in 

2020 eller om de inte kommer alls. Det är likaså oklart om det eventuella överskottet ska 

betalas tillbaka eller inte. 

Större negativa intäktsavvikelser 

• Lägre medlemsavgifter än budgeterat beroende på att Pomologen nr 4-2019 pga sjukdom 

inte kom förrän i februari 2020. Medlemsbrevet med inbetalningskortet ligger alltid i detta 

utskick. Intäkterna beräknas komma i början av 2020 i stället.  

Större positiva kostnadsavvikelser 

• Mycket lägre trycksakskostnader pga försening av Pomologen nr 4 och av Pomologen-

Pomologin nr 3 som sändes ut samtidigt i januari 2020. 

• De 50 000 kr som vikts för illustrationer till den framtida Päronpomologin utnyttjades inte. 

Större negativa kostnadsavvikelser 

• Större kostnader för mässor och aktiviteter. Dels för att täcka upp brist på böcker och 

grundstammar under pågående mässa (Nordiska Trädgårdar) vid oväntat stor försäljning och 

dels för inköp av fler av Görel Kristina Näslunds böcker för att kunna förmedla till Äpplets 

dag-aktiviteter. 

Övriga kommentarer 

• Avgifterna för den päronkurs som hölls under hösten passerade genom SPS bokföring och 

gick jämnt ut. 
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• Samma förfarande med Nordenpom, med ett par tusenlappars budgetöverdrag. 

• Mässor och aktiviteter gjorde ett överskott på ca 62 000 kr. 

På bankkontot: 

• Vid årets ingång 612 373 kr (484 990 kr 2018-12-31) 

• Vid årets slut 711 963 kr 

2019 var budgeten lagd med ett planerat underskott på 84 500 kr. Budgeten höll av ovan nämnda 

skäl inte så bra, så utfallet vid årsskiftet blev plus 97 399 (123 054 kr 2018). 

Övrigt: 

• Antal medlemmar vid årets slut: 989 (961) 

• Medlemsavgifterna stod för 44 % (63 %) av intäkterna. 

• Trycksakerna stod för 43 % (61 %) av kostnaderna. 
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Utfall 2018 och budget och utfall 2019 

 

 

 

Utfall 

2018

Budget 

2019

Utfall  2019-

12-31

Kommentar

3044 Försäljning tjänster (beskärningsuppdrag) 29200 28200 28200 Beskärning Ekebyhov och Disagården

3054 Försäljning varor - butik 16439 19000 29173 Oväntad försäljningsuppgång, men kan 

bero på fler medlemmar och att 

ströskrifterna börjat användas som 

kurslitteratur

3058 Försäljning varor EG momsfri 110 0 0

3120 Beskärningsuppdrag 0 Se 3044

3125 Kurser och konferenser, inbetalade 

avgifter

0 0 54605 Planerad päronkurs 24 875 kr och nordisk 

pomologträff 29 730 kr, avgifterna gick 

genom SPS, se kostnader konto 6082 resp 

6078

3130 Intäkter av mässor och aktiviteter 113030 121500 171835 Oväntat bra placering av montern på 

Nordiska trädgårdar gav många fler 

besökare än tidigare. Ympris mycket 

attraktivt, liksom böcker.

3900 Medlemsavgift ungdom & studerande 2100 2300 2690

3901 Medlemsavgift enskild 189761 216000 171639 Lägre avgifter än budgeterat eftersom 

Pomologen nr 4 med inbetalningsbrevet 

distribuerades först i januari. Skjuter 

intäkter till 2020.

3902 Medlemsavgift familj & utland 52548 50000 45167 Se ovan

3903 Medlemsavgift organisationer & företag 48000 42000 44400 Se ovan

3904 Medlemsavgift ständig medlem 6000 0 0

3981 Erhållna EU-bidrag (Europom) 0 0 31511 Erasmusbidrag för att täcka kostnaderna 

för en delegations resa till Europom för 

att SPS ska kunna planera för ett svenskt 

Europom 2020.

3989 Erhållna bidrag 18072 18000 18479 Vi har fått 1500 från Ekebyhov och resten 

från FOR

Summa 475260 497000 597699

8400

Utfall 2018 och budget  och utfall 2019
Intäkter

Av detta ingår ännu obetalda organisationsmedlemsfakturor
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Konto Kontonamn Utfall 

2018

Budget 

2019

Utfall  2019-

12-31

Kommentarer

4130 Direkta kostnader mässor och aktiviteter 34472 68000 109990 Vi fick köpa in fler böcker och mer 

material under löpande mässa, ca 7 000 

kr, samt affischer för 18 000 kr. Vi köpte 

också in Görel Kristinas böcker för 11 228 

kr under hösten, ej budgeterat

4140 Kostnader internationell representation 9564 15000 0 Inga internationella möten utöver 

Europom, vilket SPS oväntat fick Erasmus-

bidrag för

4200 Pomologen och andra trycksaker 214998 315000 213237 Tryckkostnader förskjutna över 

årsskiftena. Endast tre Pomologens 

räkningar 2019.  Medlemsblad nytryck ca 

8500, påtryck ca 3 000 kr. Arvode Niklas 

Medin 20 000 kr för material till Pom-Pom 

3. Kuvert 6 000 kr.5001 Lokalhyra 3175 3500 5065 SPS har hyrt ett förråd till, för trycksaker.

5420 Visma Ekonomi 1907 2500 1904

6064 Päronkommittén 38518 40000 28868 Se verksamhetsberättelse

Bär-, stenfrukts-, äppelgrupp 0 9000 0 Se verksamhetsberättelse

6065 Styrelsen 3113 7000 1292 Årets möte i hemma-hos-miljö

6066 Minnesgåvor och övrigt 20263 5000 0 Inga gåvor  

6068 Årsmöte 1373 6000 388

6078 Pomologträff 0 34000 66584 NordenPom, se verksamhetsberättelse. Jfr 

intäkter konto 3125, kostade 36 854 kr 

netto

6081 Europom 0 0 16740 Kostnader för hotell försenade, kommer 

2020. Jfr Erasmusbidrag konto 3981

6082 Kurser och utbildningar (päronkurs) 0 0 24098 Se konto 3125 gick i stort sett jämnt ut

6110 Kontorsmateriel 13068 15000 18104

6211 Telefonkonferens 4590 5000 4875

6235 IT-kostnader 2969 3500 3529

6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 1200 0 2400 Organisationsmedlemmar som fakturerats 

men inte betalat

6570 Bankkostnader 2900 3000 3226

6990 Bidrag till pomologisk verksamhet 0 50000 0 Pomologi-illustrationerna beräknas göras 

2020 i stället

6991 Regional verksamhet 96 0 0

Summa 352206 581500 500300

Resultat 123054 -84500 97399

711962,59I kassan per 2019-12-31

Utfall 2018 och budget  och utfall 2019
Kostnader
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Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 
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Verksamhetsplan för 2020 
 

Vision 
Sällskapet fortsätter utveckla och sprida 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. 
 
Vision 
Styrelsen 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 
2020. Vi erbjuder kontaktpersonerna material i form av ströskrifter, Pomologen etc. 

• 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 arrangera Europom 2020 i Helsingborg. 

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

• Genom att påbörja arbetet med att ge ut en päronbestämningsnyckel. 

• Genom att stödja arbetet med en kommande utgivningen av en päronpomologi. 

• Genom att utveckla sortbestämmarträffen och göra den mer strukturerad. 
 
Övriga mål och aktiviteter 

Päronkommitténs arbete under 2020 

Kommittén avslutas efter 2020 i och med färdigställandet av nedanstående arbeten: 

• Nya DNA-analyser via Centrum för pomologisk mångfald. 

• Vård av päronspaljén på Capellagården.  

• Deltaga och ansvara för pärondelen på Europom 2020. 

• Det kommer även att arbetas fram ytterligare en skrift/en bestämningsnyckel som skall 
behandla sortbestämning av päron. Beräknas kunna tryckas under våren 2021 
 

Dock kommer man att fortsätta med följande arbeten: 

• 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. 

 
 
Ekebyhovsgruppens arbete under 2020 
Avtalet med Ekerö kommun behöver uppdateras. (detta har inte gjorts på mer än tio år) Agneta i 

gruppen kontaktar kommunansvarige Åsa Westerberg som vi hoppas få till ett möte med. Det finns 

en rad frågor kring fruktträden och dess skötsel vi behöver reda ut. 

• Marianne utför i dagarna en koll av försvunna trädskyltar och tar sedan hjälp att printa ut 

och sätta upp nya skyltar under våren. 

• Lördag 14/3 har vi öppen beskärningsdag på Ekebyhov 
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Förslag till budget för Europom 10-11 oktober 2020. 
 

Kostnadsförslaget kommer att bearbetas för att kunna göra en analys av vad som möjligt att 

genomföra under arrangemanget. Alla poster i budgeten är uppskattade och kan variera beroende av 

antalet deltagare. En mer realistisk budget beräknas vara klar under början av juni, när de flesta 

anmälningarna har kommit in. Arrangemanget beräknar inte ge några direkta inkomster då inget 

inträde eller anmälningskostnad kommer att krävas. Möjligen kan en viss försäljning av 

informationsskrifter ske. Ansökning av olika stipendier pågår, svar på dessa kommer från maj – 

september. Skulle vi få ett stipendium blir detta en positiv intäkt som vi ej räknat med nedan.  

Maxkostnaden som SPS behöver stå för är 200 000 kr. 

 

  

  

Ekonomisk plan Europom   

  Kostnad  

Middag lördag kväll, 100 st 27000 

Fika lördag och söndag, 100 st  12000 

Lokaler 60000 

Föreläsare 15000 

Päronkommittén 10000 

Europomkommittén 6 personer 3 övernattningar & resor 30000 

Övrigt (korgar, dukar, marknadsföring, oförutsedda utgifter) 44000 

Kläder/skyltar 2000 

    

Summa 200 000 SEK 
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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 exempelvis: ”Odling av frukt i norra Sverige”. 

19.00 Gemensam jubileumsmiddag. 

 

Söndag 11/10 
09.00 Fortsatta sortdiskussioner 

10.30 Föreläsning exempelvis: ”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 
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Budgetförslag för 2020 
Ansats 
Inför 2020 bygger vi upp en budget baserad på följande premisser: 

• Vi inkluderar den försenade kostnaden för Pomologen 4-2019, Pomologen-Pomologin nr 3 

och medlemsbladet 2019, summa 104 000 kr i kostnader 

• Vi tar höjd för fyra utgåvor av Pomologen under 2020 

• Vi planerar för en utgåva i relativt liten volym av synonymlista för päronsorter 

• Vi planerar för vissa kostnader 2020 för den päronbestämningsnyckel som beräknas 

publiceras första kvartalet 2021 

• Vi planerar för Pomologen-pomologi nr 4 

• Vi vill bidra till en framtida päronpomologi och specifikt till påbörjandet av 

illustrationsarbetet under 2020 med 50 000 kr.  

• Vi fortsätter stötta Päronkommittén med 40 000 kr. 2020 är planerat att vara kommitténs 

sista verksamhetsår. 

• Vi planerar för en liten medlemsökning 

• Vi planerar för en Europomträff i Sverige 

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

 

Utfall 2019 och budgetförslag 2020 

 

Konto Utfall 2019 Budget 2020 Kommentar

3044 Försäljning tjänster 

(beskärningsuppdrag)

28200 28200 Ekebyhov och Disagården

3054 Försäljning varor - butik 29173 40000 Ännu en produkt: Pom-Pom 3

3125 Kurser och konferenser, 

inbetalade avgifter

54605 0 2019 Nordenpom och päronkurs. Inga 

kurser eller konferenser planerade 2020 

utöver Europom.

3130 Intäkter av mässor och 

aktiviteter

171835 190000 Nordiska trädgårdar, bo- och 

trädgårdsmässor, Äpplets dag-evenemang

3900 Medlemsavgift ungdom & 

studerande

2690 3750 22 -> 25 medlemmar

3901 Medlemsavgift enskild 171639 221850 756 -> 765 medlemmar

3902 Medlemsavgift familj & utland 45167 57400 164 -> 165 medlemmar

3903 Medlemsavgift organisationer & 

företag

44400 42000 35 medlemmar

3904 Medlemsavgift ständig medlem 0 0 Inga nya

3981 Erhållna EU-bidrag (Europom) 31511 0

3989 Erhållna bidrag 18479 18000 Från FOR och Ekebyhovsgruppen

Summa 597699 601200

Utfall 2019 och budget 2020
Intäkter
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Konto Utfall 2019 Budget 2020 Kommentar

4130 Direkta kostnader mässor och 

aktiviteter

109990 96000 Mässor, lokala evenemang vid Äpplets dag 

och liknande

4140 Kostnader internationell 

representation

0 10000 Representation vid viktiga pomologiska 

konferenser utomlands

4200 Pomologen och andra trycksaker 213237 430000 5 Pomologen, Pom-Pom 3 och 4, 

päronsynonymlista, medlemsbrev, info-

folder, kuvert, påbörjad päronnyckel. 

104000 kr av detta borde ha legat på 2019.

5001 Lokalhyra 5065 7500 Förråd

5420 Visma ekonomi 1904 2300

6064 Päronkommittén 28868 40000 Samma budget 2020 som 2019

Tas ut Bär-, stenfrukts- och 

äppelgrupper

0 9000 Om sådana startas

6065 Styrelsen (möte) 1292 7000 Rese- och logikostnader

6066 Minnesgåvor och övrigt 0 3000

6068 Årsmöte 388 6000

6078 Pomologträff 66584 0 Nordenpom 2019, se konto 3125

6081 Europom 16740 200000 Europom i Sverige

6082 Kurser och utbildningar 24098 0 Päronkurs 2019, se konto 3125, ingen kurs 

2020

6110 Kontorsmaterial 18104 22000 Fler leveranser från butiken och högre 

porto

6211 Telefonkonferens 4875 5500 I stället för resor till styrelse- och 

kommittémöten

6235 IT-kostnader 3529 4000

6351 Förluster på kundfordringar 2400 0 Organisationer som inte betalar 

medlemsfaktura, butikskunder som inte 

betalar leverans

6570 Bankkostnader 3226 4000 Nordea, iZettle, Swish

6990 Bidrag till pomologisk 

verksamhet

0 50000 Illustrationer till Päronpomologi, samma 

budget 2020 som 2019

Summa 500300 896300

Resultat 97399 -295100

I kassan 711963 416863

Kostnader
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Valberedningens förslag för Sveriges Pomologiska Sällskap 

2020 
 

Nedan följer valberedningens förslag för 2020 års styrelse, suppleanter och revisorer. 

 

 

Styrelse 2020  Namn Kommentar Förslag för 2020 

Ordförande Christer Sandberg  Omval, ett år  

Vice ordförande Mats Andersson  Omval, två år 

Ordinarie ledamot Cecilia Engqvist 2019/2020 Sitter kvar ett år till 

Ordinarie ledamot Agneta Östlund 2019/2020 Sitter kvar ett år till 

Ordinarie ledamot Peter Hylmö  Omval, två år 

    

Suppleant Sture Nordmark  Omval, 1 år 

Suppleant Beatrice Wiström  Omval, 1 år 

Suppleant Tomas Netsborn  Omval, 1 år 

    

Revisor Maren Tober  Omval, 1 år 

Revisor Lisa Fredricks  Omval, 1 år 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Mats Lindberg och Malin Wedrén,   

07/01/2020 
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Motioner till SPS årsmöte 2020 
 

Inga motioner är inkomna. 
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FB – ansvar för att besvara äppelfrågor. 
 

Diskussion på årsmötet hur vi vill hantera denna typ av frågor framöver på Facebook. 


