Protokoll nr 8 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 15 oktober 2018.
Plats: Carin Henriksson
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

8.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

8.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 10 september 2018 godkändes.

8.3

Ekonomisk rapport
På bankkontot finns 11 588,67 (19 445,67 kr). I kassan finns 4 726 kr (1 175 kr). Inga
fakturor ligger för betalning. Siffrorna inom parentes är jämförande siffror från protokoll
7/18.

8.4

Medlemsutveckling
294 medlemmar. 8 medlemmar fler jmf med september 2018 men 8 medlemmar färre jmf.
med samma tid 2017

8.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
-16 augusti Skördefest på Hovdala. Tack vare uppehåll och sol fungerade platsen inne på
borggården perfekt. Många intresserade och bra försäljning.
-22 september Trädgårdsbesök i Kristianstad. 24 personer fick uppleva två intressanta
trädgårdar tillika fika med äppelpaj.
-8 oktober. Föreläsning Kombinera kontraster med Peter Linder. 50 personer såg, lyssnade
och ställde frågor.

8.6

Kommande aktiviteter
- 5 november Föreläsning ”Börja med rhododendron” med Stefan Salomonsson,
Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet. Anette kollar om han har med något
med till försäljning.

8.7

Hemsida-Facebook
Flyter på som det ska.

8.8

Rapporter
Gartneriet Spiren i Danmark www.garterietspiren.dk med julrosor som specialitet har
informerat om att de har tre olika evenemang under nov, feb resp. mars.

8.9

Programidéer för våren 2019
Aktiviteter och datum klara. Programblad färdigt för inlämning och tryck vecka 48-49.

8.10

Övrigt
a. Benmjöl. 33 beställda säckar är betalda och hämtade. 3 säckar á 25 kg har föreningen
tagit hand om, väger upp i 1 kg förpackningar och säljer för 40 kr/kg. Hittills har 26 kilo
sålt på detta sätt. Möjlighet att köpa benmjöl i 1 kg-förpackning läggs ut på
hemsida/facebook och informeras vid föreningens aktiviteter.
b. Påminnelse från Kaj i valkommittén att informera kommittén om någon i styrelsen inte
ställer upp för omval.
c. Jankov Månsson har meddelat att han har en ny föreläsning på gång. Får bli till ett
senare tillfälle då vårens program redan är spikat.
d. Samma sak gäller att få någon från Länsstyrelse alt. Naturvårdsverket att
föreläsa/informera om ”Invasiva och rödlistade växter.
e. Flera medlemmar har besökt och gett mycket gott betyg till Plantriket i Johannishus,
Blekinge, www.plantriket.se. Stort sortiment och många ovanliga växter. De har bjudit in
föreningen till besök.
Sammantaget kan sägas att vi har många förslag till aktiviteter men tiden räcker inte till för
alla.

8.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 12 november hos Carina.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

