Protokoll nr 7 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 10 september 2018.
Plats: Lars Klinthäll
Närvarande:

Frånvarande:

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

7.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

7.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 13 augusti 2018 godkändes.

7.3

Ekonomisk rapport
På bankkontot finns 19 445,67 (23 095 kr). I kassan finns 1 175 kr (2 305 kr). Betalning
för kaffe vid bussutfärd togs från kassan. På bankkontot finns inbetalningar för benmjöl.
Till betalning ligger faktura för 1 pall med benmjöl. Siffrorna inom parentes är jämförande
siffror från protokoll 6/18.

7.4

Medlemsutveckling
286 medlemmar. 9 mindre jmf. med samma tid 2017 men 3 fler jmf med augusti 2018

7.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
-18 augusti Utfärd. Allt fungerade bra och alla verkade positiva och nöjda med dagens
upplägg. Ekonomiskt gick utfärden med 4 kr minus.
-1 september Trädgårdsloppis. 11 säljare och ca 50–75 besökare. Färre än det brukar men
vädret var inte det bästa och det hölls även evenemang på andra håll. Beslut att fortsätta
med ”Höstloppis”.

7.6

Kommande aktiviteter
- 16 september. Skördefest på Hovdala där Göinge Trädgårdssällskap representeras. Sex
personer turas om att finnas vid ståndet. Försäljning av växter, benmjöl, tröjor, lotteri (en
ring) med extravinst till barn och marknadsföring av föreningen.
- 22 september Trädgårdsbesök i Kristianstad. Anmälningstid till den 15 september. I
nuläge ca. 10 anmälda. Tina lägger ut på Facebook. Anette håller kontakt med Inka och
Bettan.

- 8 oktober Föreläsning Kombinera med kontraster med Peter Linder. Anette har kontroll
över lokal och fika samt kontakt med Peter avseende betalningsform för de växter han har
med till försäljning.
7.7

Hemsida-Facebook
I kalendern på hemsidan finns inte föreningens aktiviteter med. Eva lägger in. På hemsidan
under Om oss finns en kort text om var man kan hitta föreningens GDPR-policy som ligger
som en PDF-fil under protokoll. Samma/liknande sammanfattande text ska finnas med i
programbladet.

7.8

Rapporter
Inga rapporter.

7.9

Programidéer för våren 2019
Programarbetet pågår.

7.10

Övrigt
- 5.10 a. En pall med 36 säckar á 25 kg benmjöl har beställts och levererats. Beställare har
informerats. Icke beställd(a) säck(ar) vägs upp i 1 kg förpackningar och säljs av
föreningen.

7.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 15 oktober hos Carin.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg

