Protokoll nr 9 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 12 november 2018.
Plats: Carina Willander
Närvarande:

Frånvarande:

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

9.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

9.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 15 oktober 2018 godkändes.

9.3

Ekonomisk rapport
På bankkontot finns 11 850,67 (11 588,67 kr). I kassan finns 4 738 kr (4 726 kr). Kända
kostnader som innefattar senaste föreläsaren, lokalhyra, hemsida och tryckning av
programblad gör att summan på bankkontot kommer att minska en hel del. Styrelsen följer
hela tiden det ekonomiska läget för att ha det under kontroll. Siffrorna inom parentes är
jämförande siffror från protokoll 7/18.

9.4

Medlemsutveckling
296 medlemmar. 2 medlemmar fler jmf med oktober 2018 men 9 medlemmar färre jmf.
med samma tid 2017

9.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
-17 oktober. Medlemmar inbjöds till inköp av blomsterlökar i Attarp. Oplanerad aktivitet
men informerades via hemsida, facebook och vid föreläsning den 8 oktober.
-9 november Föreläsning ”Börja med Rhododendron” med Stefan Salomonsson. Ca 25
medlemmar tittade, lyssnade och ställde frågor.

9.6

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter innan nästa styrelsemöte den 14 januari.

9.7

Hemsida-Facebook
Flyter på som det ska.

9.8

Rapporter
Lampan i projektorn som används vid föreläsningarna börjar att mattas av och ger då
mörka bilder. Anette rapporterade om olika alternativ och prisuppgifter. Det finns
möjligheter till andra tillfälliga lösningar därför beslöts att i nuvarande ekonomiska läge
avvakta med reparation/nyinköp.

9.9

Programidéer för våren 2019
Programbladet granskades och kompletterades. Ska vara färdigt för inlämning och tryck
vecka 48. Beslut att trycka 300 programblad.

9.10

Övrigt
8.10 b En ordinarie styrelseledamot och en ersättare har meddelat att de inte ställer upp för
omval. Detta har meddelats till valkommittén.

9.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 14 januari hos Eva.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

