
Verksamhetsberättelse för Österlenrosor 2019
Så har vi lämnat 2019 bakom oss, det femtonde året i Österlenrosors historia. Året har kanske inte 
varit lika innehållsrikt som 2018, men nu ser vi framåt. 

Ekonomin är trots underskott i resultaträkningen fortfarande god. Tillfällig kostnadsökning är 
förklaring till underskottet. Antalet för 2019-2020 betalande medlemmar var oförändrat 178 
stycken.

Tillsammans med Tjörnedala Trädgårdsförening och Österlens Trädgårdssällskap har föreningen 
medverkat på växtmarknaden på Österlens Museum både höst- och vårmarknad. Som flera år 
tidigare deltog också föreningen i eventet ”Rosor på Falsterbonäset” och sålde rosor och böcker, 
samt gjorde reklam för Österlens Rosfest. 

Medlemsmöten
17/2 Slå an naturens kraft - Eira Ahlgren. Hur odlandet och det andliga har hänger ihop i naturen.
24/3 Nya rosor! Lars-Gunnar Lindberg berättade om några av de  rosor som introducerats.
7/4 Rosbeskärning på Rosentorget.
14/4 Alla dessa trädgårdar vi trodde var våra - Annalena Maurin.
 4/5 Växtmarknad på Österlens Museum.
22/9 Vilket fantastiskt rosliv! Mia Gröndahl berättade om Viru och Girija och deras rosgärning i 
Indien.
5/10 Växtmarknad - löklördag.
13/10 Rotskottsgrävning på Rosentorget.
20/10 Ett rosenskimrande föredrag med Karl Fredrik på Eklaholm. Han visade bilder och gjorde 
inspirerande blomsterarrangemang. 
24/11 Med känsla för doft och färg med Henrik Valentin. Som avslutning läste han ur sin trevliga 
julbok Kvalstret i granen och andra julberättelser. 
 
Rosfest
29/6 I Simrishamn med kröning av rosdrottningar, Anna Nilsson och Martina Illerhag, 
hyllande av ”Årets Österlenros”, rosbedömning, lott- och rosförsäljning samt föredrag med 
Peter Englander.
30/6 - 3/7 Verksamhet ute i byarna och i Simrishamn med visning av privata trädgårdar,
sticklingsförökningskurs, visning av rostorn i Killahuset, rosvandring, rosyoga m.m.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 12 möten:15/1, 17/2, 14/4, 28/4, 7/5, 23/5, 25/7, 15/8, 2/9, 20/10 och 
24/11 och ett möte med bara minnesanteckningar. Mail- och telefonkontakt har också varit 
frekvent. Följande personer har ingått i styrelsen:
Else Olsson ordförande
Ingela Nilsson (vice ordförande)
Kalle Blomberg (sekreterare)
Annalena Maurin (ledamot)
Anne Henricson (ledamot)
Elisabeth Bengtsson (suppleant)
Margareta Hemne (suppleant)
Boel Marie Larsson (suppleant)  
Lena Pira (suppleant)
Lennart Söderlund (suppleant)
Ingvar Persson (adjungerad kassör)


	Verksamhetsberättelse för Österlenrosor 2019
	Medlemsmöten
	Rosfest
	Styrelsemöten

