
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA DAHLIASÄLLSKAPET 2021 

 

 

Svenska Dahliasällskapet med org nr. 802436-0110 är en rikstäckande ideell förening för alla oss som 
älskar dahlior. 

Sällskapet hade vid årets slut 671 medlemmar. 

Sällskapet är medlem i FOR – Fritidsodlingens riksorganisation. 
Sällskapet är medlem i Skaraborgs föreningsarkiv. 

Styrelsen för 2021har 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 6 protokollförda möten, varav 2 hölls digitalt via Zoom. Vid tre av 
dessa möten har vi börjat med att packa tidningen. 

Sällskapet har vid årets slut en behållning på 87 165 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 och Linda Nilsson 
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 digitalt i januari. Linda Nilsson och Helena Larsson var representanter 
från Svenska Dahliasällskapet. 

Sällskapets årsmöte hölls den 21 mars digitalt via Zoom.   

Pandemin ställde till det även i år. Nordiska trädgårdar genomfördes helt digitalt och Helena Larsson 
och Linda Nilsson jobbade med att få ihop en digital monter. 

Under sommaren lättade alla restriktioner och vi kunde genomföra Mötesplats trädgård hos Olof och 
Maj-Britt Ekblad den 8 augusti, med kaffe och våffelservering. 

På Sofiero 26-29 augusti, var vi på plats och sålde snittblommor och hade rådgivning. Där var det 
Linda Nilsson som höll i alla trådar. 

18 september var vi med i Fornbyn i Skara och sålde snittblommor och hade rådgivning även där. 
 
 

 



 

 

I samarbete med Varnhems kulturmiljö (Skara Kommun, Skara Pastorat och Västergötlands museum) 
har Svenska Dahliasällskapet odlat dahlior i 27 pallkragar vid Ryttargården. Det var även dahlior vid 
caféet i Varnhem. Varje torsdag under högsäsong hölls det guidning vid odlingen av Helena Larsson 
eller Olof Ekblad. Varnhemsbesökarna har visat stort intresse och förundrats över blomprakten. Vid 
kulturnatten i Varnhem i oktober fanns vi på plats och sålde av de som vuxit i pallkragarna. Inne i 
själva Ryttargården hade vi en monter med information om Dahliasällskapet. 
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