Protokoll nr 5 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 11 juni 2018.
Plats: Kerstin Sjörén.
Närvarande:

Frånvarande:

Kerstin Sjörén, ordförande
Anette Härbst, kassör, vice ordförande
Eva Nyberg. sekreterare
Carin Henriksson
Carina Willander
Thyra Axelsson
Lars Klinthäll
Tina Tronäss
Eskil Berntsson

5.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

5.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 14 maj 2018 godkändes.

5.3

Ekonomisk rapport
Enligt kontoutdrag finns på bankgirot 21 839,67 kr (43 863,53 varav 30 000 kr var
inbetalningar till utfärden). I kassan finns 2 455 kr (1 905 kr). Faktura, ca 7 900 kr, för
färjeöverfart och faktura från NSK för annons avseende loppis ligger för betalning. Inom
kort kommande utgifter är betalning för tryckning av program och portokostnader för
utskick av dessa. Siffrorna inom parentes är jämförande siffror från protokoll 4/18.

5.4

Medlemsutveckling
271 varav 171 huvudmedlemmar och 100 familjemedlemmar. Totalt 3 fler än under maj
månad men 4 färre än under samma månad i 2017.

5.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
- 21 maj. 43 medlemmar passade på att besöka Marianne Stenqvists trädgård i Bromölla.
Besöket uppskattades av både gäster och värdpar.
- 26 maj. 49 medlemmar var med på ”Utfärd till Bornholm”.
Utvärdering: Uppskattat och många positiva kommentarer avseende resan, urval av
trädgårdar, chaufförens berättarkonst etc. Det fanns ytterligare platser i bussen därför
bestämdes att alltid kontakta bussbolag ett par dagar före utfärd för att kontrollera
bussstorlek. Personen som missade färjan får tillbaka pengar för rörlig kostnad. I detta
fall färjebiljett. Trots kursändring gick ekonomin för utfärden med ett litet överskott på
5–600 kronor. Thyra skickar tackkort till Gurli från Danske Haveselskabet.
- 28 maj. 20 medlemmar lärde sig mer om ”Sommarblommor i sköna kombinationer” i
Hörnhems Handelsträdgård.
- 3 juni. Växtmarknad på Västergårda i Vinslöv. Färre besökare och säljare. Bidragande
orsak kan vara den extrema värmen. Ca 1 300 kr/förening i överskott jmf. med 1 900 kr
2017.

5.6

Kommande aktiviteter
- 1 juli. 1000 trädgårdar. Ingen aktivitet där Göinge Trädgårdssällskap är inblandad.
Däremot är några av medlemmar med och öppnar upp sina trädgårdar.
- 18 augusti. Utfärd till nordvästra delen av Skåne. Carina som tar mot anmälningar och är
kontaktperson gentemot besöksställen har läget under kontroll. Anette har lämnat
körplan till bussbolag och fått ok för den. Anmäler sig personer från Tyringe resp.
Perstorp kan de plockas upp vid vägen (Ivars kiosk och ättiksflaskan)

5.7

Hemsida-Facebook
Ingen ny påminnelse om medlemsavgift läggs in. Under v24 läggs program för hösten
2018 in under program. Beslut att på Hemsida-Facebook skriva ett litet ”omdöme” efter
varje aktivitet.

5.8

Rapporter
Anmälan till Hovdala Skördefest är klar. Meddelat att vi gärna vill ha samma plats som
2017.

5.9

Program för hösten 2018
Programmet är klart för tryckning. Anette kollar prisskillnader om man trycker 250, 300
eller 350.

5.10

Övrigt
- 3.10 f. Förslag om att ordna medlemskväll. Styrelsen fortsätter att diskutera.
- 4.8 GDPR. Styrelse läste och diskuterade GDPR-dokumentet som utformats för
föreningen. Kassören är administrativt ansvarig för medlemsregister och att dokumentet
följs upp med jämna mellanrum. Dokumentet kommer också att finnas på hemsidan.
- 5.10 a. Kerstin har varit i kontakt med Gyllebo gödning avseende inköp av benmjöl.
Återkommer med pris/säck, pallstorlek osv.
- 5.10 b Anette informerade om en intressant plantskola i Johannishus, Blekinge som har
ett lite ovanligt och spännande sortiment. Välkomnade föreningen till ett besök.
- 5.10 c DJ Design undrar varför ingen löst in vinstpresentkorten från fototävlingen.
Kerstin kollar om DJ Design finns på Hovdala Skördefest och om de som har presentkort
även får del av 15%. Anette mailar de berörda och informerar om möjligheten.

5.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 13 augusti hos Tina.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

