
ANGÅENDE MEDLEMSKAP I RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD 

 

Trädgårdssällskapet och våra medlemmar är nu medlem/mar i riksförbundet. Förmånerna 

som våra medlemmar får genom medlemskapet är: 

- Tidningen Hemträdgården 

- Fri trädgårdsrådgivning (dock inte på sommaren under semestertid) 

- Kunskapsinhämtning på förbundets hemsida 

- Erbjudande om kurser  

- Rabatter 

- Rabatt på trädgårdsresor och mässan Nordiska Trädgårdar 

Dessutom sköter förbundet vårt medlemsregister och hanterar medlemsavgiften. 

Den totala medlemsavgiften är nu 320 kr/år. Trädgårdssällskapets del av avgiften är 70 kr 

och 250 kr går till förbundet. 

Nu ska förbundet höja sin del av avgiften med 25 kr och om vi skulle behålla 70 kr som avgift 

till vår förening skulle den totala avgiften bli 345 kr/år. Skulle vi behålla den totala avgiften 

320 kr skulle vår del bli 45 kr. 

Den aviserade höjningen har fått styrelsen att fundera över vårt medlemskap i 

riksförbundet. Är vad vi/medlemmarna får för avgiften till förbundet värt vad vi betalar?  

Argument för att lämna förbundet 

Våra verksamheter anordnar vi själva och vi utnyttjar inte förbundet för dessa. Man kan få 

tips om föreläsare, resor mm från förbundet, men våra medlemmar lockas mest av våra 

lokala aktiviteter, som trädgårds- och fjärilsvandringar, växtbytesdagar o d. Föreläsare med 

intressanta ämnen kan vi hitta ändå. Naturligtvis kan vi även fortsättningsvis samarbeta och 

delta i arrangemang med/av andra trädgårdsföreningar. 

 Och för övrigt är medlemsregistret inte användarvänligt. 

Dessutom blir det billigare för sällskapets medlemmar med och då kan vi bestämma avgiften 

till 100 kr och 20 kr för familjemedlem. 

Argument för att vara kvar i förbundet 

Förbundets tidning är läsvärd. Man får tips och kunskaper via hemsidan och kan ta del av 

förbundets rådgivning. Förbundet har kursverksamhet. Genom att delta på möten kan man 

påverka förbundets verksamhet. Det blir dyrare att vara enskild medlem, det kostar 315 

kr/år (och då tillkommer avgiften till trädgårdssällskapet). Det skulle kosta 415 kr. 


