
 

 

 
Verksamhetsberättelse för Österlenrosor 2020  
 
 
Ett år har passerat i den djupaste skuggan av pandemin. När Österlenrosor hade sitt första möte i 
januari 2020 trodde vi i styrelsen att det skulle bli ett härligt år med program av olika slag och 
rosfest som vanligt. Så blev det ju inte. De tidigare externa arrangemang som vi deltagit i, såsom 
t.ex Rosor på Falsterbonäset, ställdes också in.  
 

Medlemsmöten 
22/2 Rosor och trädgårdar från Uruguay till Sverige av och med Ing-Marie ”Inka” Johansson, 
avlöpte med fastlagsbullar i Österlens Museums lokaler. Sen kom pandemin. Vårens övriga 
föredrag ställdes in. Årsmötet hölls på Österlens Museum 22/3 med en begränsad skara deltagare.  
5/4 Rosbeskärning på Rosentorget.  
20/9 Ordförande Else Olsson berättade om rosor från östra Europa. 
4/10 Henrik Morin kom och presenterade sitt från våren inställda program ”Glimtar från det 
svenska roskulturarvet - samt lite om användning och skötsel”.  
17/10 Rotskottsgrävning på Rosentorget. 
25/10 Kerstin Park - Mina rosor - i liv och dikt.  
De tre för hösten planerade föredragen kunde genomföras genom att vi bytte till en större lokal, 
dvs Österlengymnasiets aula. Den sista programpunkten för hösten som var en workshop i 
kransbindning kunde inte genomföras.  
 

Rosfest 
Rosfesten blev en tillställning med besök i trädgårdar eftersom det var utomhustillställningar. Årets 
Ros, Kerstis Hulda, korade vi i trädgården på Österlens Museum, där vi kunde ha kontroll över 
antalet närvarande.  
 
Med ett e-postutskick strax före jul hade vi planen att kunna ha ett årsmöte och med föredrag av 
David Carlson, Falsterbo, den 21 mars. Det gick inte. All verksamhet ställdes in.  
 

Styrelsemöten 
Under året har föreningen haft 11 styrelsemöten på olika platser, företrädesvis utomhus, där kylan 
ibland gjorde sig gällande: 9/1, 3/2, 23/2, 22/3, 5/4, 28/4, 11/5, 22/5, 1/6, 27/7 och 12/8. Dessutom 
har styrelsen haft två arbetsmöten. E-post- och telefonkontakt utnyttjats mycket. Följande personer 
har ingått i styrelsen: 
Else Olsson (ordf.) 
Ingela Nilsson (v. ordf.) 
Kalle Blomberg (sekr.) 
Annalena Maurin (ledamot) 
Anne Henricson (ledamot) 
Elisabeth Bengtsson (suppl.) 
Lena Pira (suppl.) 
Lennart Söderlund (suppl.) 
Boel Marie Larsson (suppl.) 
Carina Olsson (suppl.) 
Ingvar Persson (adjungerad kassör) 
 
 
 
 


