Protokoll nr 6 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 13 augusti 2018.
Plats: Tina Tronäss
Närvarande:

Frånvarande:

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

6.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna till höstens styrelsearbete.

6.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 11 juni 2018 godkändes.

6.3

Ekonomisk rapport
På bankkontot finns 23 095 kr. Borträknat inbetalda pengar till utfärden den 18 augusti är
rörelsekapitalet 12 245,67 kr (21 839,67) I kassan finns 2 305 kr (2 455 kr kr). Kostnad för
programtryckning och utskick av dessa är tagen. Finns inga fakturor till betalning.
Siffrorna inom parentes är jämförande siffror från protokoll 5/18.

6.4

Medlemsutveckling
283 medlemmar. 1 mindre jmf. med samma tid 2017 men 12 fler jmf med juni 2018

6.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
Inga egna aktiviteter. Flera medlemmar deltog i Tusen Trädgårdar den 1 juli.

6.6

Kommande aktiviteter
- 18 augusti. Utfärd till nordvästra delen av Skåne. Allt under kontroll. Dock har det varit
svårt att få in anmälningar vilket resulterat i byte till en mindre buss. Anette svarar för
lottringsinköp och vinster till lotteriet samt tackgåva till Suss.
- 1 september Trädgårdsloppis. Allt ok. Tina svarar för ”föreningsbordet” med diverse
info. Anette mailar i vanlig ordning ”flyers” att skriva ut och sätta upp på lämpliga ställen.
- 22 september Trädgårdsbesök i Kristianstad. Anmälan senast 15 september. Påminnelse
på hemsida och Facebook.

6.7

Hemsida-Facebook
Ta bort fototävlingens bilder på hemsidan. Vid förra styrelsemötet togs beslut att på
hemsida/Facebook skriva ett ”omdöme/berättelse” efter varje aktivitet och också lägga in
foto från aktiviteten (där fotograferade personer först ska gett sitt medgivande).
Trädgårdsföreningens policy avseende kraven för GDPR läggs in på hemsidan under
rubriken Om oss.

6.8

Rapporter
Inga rapporter. Detaljfördelning av arbetsuppgifter till Hovdala Skördefest tas på mötet den
10 september.

6.9

Programidéer för våren 2019
Programarbetet pågår. Beslut att flytta aktiviteten Besök i medlemmars trädgårdar till
höstprogrammet istället för att ha det i vårprogrammet.

6.10

Övrigt
- a Diskussion om man ska ha mer än en bussutfärd/år. Diskussionen blir aktuell när
program för hösten 2019 görs.
- 3.10 f. Förslag om att ordna medlemskväll. Har flyttats till punkt 6.9
- 4.8 GDPR. Se punkt 6.7
- 5.10 a. Inköp av benmjöl. Info har gått ut via mail, hemsida och Facebook. Ännu inget
större intresse. Möjlighet för ickemedlemmar att köpa till lite högre kostnad. Avvaktar
ytterligare en tid.

6.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 10 september hos Lars.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

