
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA DAHLIASÄLLSKAPET 2019 

Svenska Dahliasällskapet är en rikstäckande ideell förening för alla oss som älskar dahlior. 

Sällskapet hade vid årets slut 465 medlemmar. 

Sällskapet är medlem i FOR – Fritidsodlingens riksorganisation. 

Sällskapet är medlem i Skaraborgs föreningsarkiv. 

Styrelsen för 2018 har sett ut enligt följande: 

Ordförande:  Olof Ekblad 

Vice ordf:   Kerstin Carlsdotter 

Kassör:  Anders Johansson 

Sekreterare:  Helena Larsson 

Övriga ledamot: Karin Gustafsson 

   Gisela Olsson 

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda möten. Vid fyra av dessa möten har vi börjat med att 

packa tidningen. 

Sällskapet har vid årets slut en behållning på 84473 kr. 

Styrelsen har sammanställt och gett ut fyra nummer av medlemstidningen Dahlian, där 

huvudansvarig har varit Helena Larsson. 

Hemsidan, och Facebooksidan administrerats av Helena Larsson. 

Föreningens Instagramkonto administreras av Karin Gustavsson. 

Dahliaknölar beställdes under hösten gemensamt av många medlemmar från Geerlings i Holland. 

Olof Ekblad och Helena Larsson samordnade beställningen. 

FOR:S vinterkonferans hölls den 19-20 januari i Stockholm. Olof Ekblad och Hans Sköld var 

representanter från Svenska Dahliasällskapet. 

Sällskapets årsmöte hölls den 9 mars i Varnhem, Ryttargården. 

Nordiska Trädgårdar i Älvsjö hölls 22-24 mars, är en mässa som FOR och Stockholmsmässan i Älvsjö 

arrangerar. Sällskapet deltog med en monter där vi gav information om dahlior och sålde knölar och 

plantor som medlemmarna tagit fram.  

I samarbete med Skara Kommuns Varnhemsutveckling har Svenska Dahliasällskapet odlat dahlior vid 

Ryttargården i Varnhem. 14 och 31 augusti var det förevisning av de olika dahliatyperna vid 

Ryttargården med stort intresse. Vid kulturnatten i Varnhem i oktober fanns vi på plats och grävde 

upp dahliorna, förevisade delning och sålde av de som vuxit på plats. Inne i själva Ryttargården har vi 

en monter med information om Dahliasällskapet. 

 

Svenska Dahliasällskapet har medverkat vid följande evenemang: 

26-28 april –Trestads Trädgårdsmässa i Vänersborg 

9-12 maj - Lisebergs trädgårdsdagar. 

4 augusti deltog sällskapet med kaffe och våffelförsäljning hos Olof Ekblad i samarbete med 

organisationen ”Mötesplats trädgård”.  

23-25 augusti – Sofieros trädgårdsfest. En grupp med medlemmar från Skåne och Halland 



bemannade montern i Dahliakvarteret, och sålde snittblommor och hade rådgivning. 

1 september – Trädgårdsfest i Täppan på Botaniska trädgården i Göteborg, där SDS var med och 

sålde snittblommor. 

9-15 september – Resa till England 

Slutet på september var det några medlemmar från Skåne som gjorde en endagstur över till Judith 

Nyholm på Själland. 

Jan Ansbjer som driver Magnolia trädgård och café i Bredöl har öppet april – september. 

Under säsongen har också flera stycken av våra medlemmar visat upp sina trädgårdar: Hans Ström, 

Markaryd, Bernt Friberg och Mona-Lis Dalbrekt i Dalum, och Lars-Håkan Hansson i Älekulla. 

 


