Protokoll nr 2 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 5 mars 2018.
Plats: Eskil Berntsson
Närvarande:

Frånvarande:

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

2.1

Öppnande
Anette öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från konstituerande mötet den 12 februari 2018 godkändes.

2.3

Ekonomisk rapport
Enligt kontoutdrag från den 5 mars finns på bankgirot 34 116,53 kr varav 21 000 kr är
inbetalningar för Bornholmsutfärden. Alltså finns det 14 116,53 som rörelsekapital
(14 413,53 kr) I kassan finns 1 760 kr (1 522 kr). Siffrorna inom parentes är jämförande
siffror från protokoll 10/17–18. Inga fakturor eller utbetalningar ligger för betalning.

2.4

Medlemsutveckling
215 betalande medlemmar varav en del nya. Samma tid 2017 var medlemsantalet 249. 70
stycken tidigare medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgift. Skicka påminnelse till 70
stycken drar kostnader för porto. Beslut att först försöka informera/uppmana via email,
hemsida, facebook och föreläsningstillfällen.

2.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
- 22 januari. Kring klostrets heliga örtagård. Ca 27 åhörare. Föredragshållaren saknade Fskattsedel vilket resulterade i merkostnad för sociala avgifter och merarbete för
kassören. Viktigt att kolla upp framledes.
- 12 februari Årsmötet ca 35 medlemmar.
- 26 februari Örtkryddor och chilipeppar. Ca 30 åhörare.

2.6

Kommande aktiviteter
- 12 mars Från besvärliga träd till utsmyckning i trädgården. Anette ordnar gåva som tack
till de båda föreläsarna. De håller själva laptop. Lasse har projektor och
förlängningssladd, Anette ordnar fika.

2.7

Hemsida-Facebook
Inga tillägg.

2.8

Rapporter
Anette informerade om GDPR (dataskyddsförordningen) som ersätter PUL och hur den
påverkar föreningen. Förändringarna träder i kraft den 25 maj 2018. Anette gör en
sammanställning hur föreningen bemöter de krav som ställs.

2.9

Program för hösten 2018
Arbete med idéer och sammanställning pågår.

2.10

Övrigt
a: Hörnhems (inspirationskväll den 28 maj) har hört av sig angående texten ”Ta gärna med
vänner och bekanta” och menar att besöket endast gäller medlemmar. Tina kollar med
Thyra, som varit kontaktperson mot Hörnhem, vad som sagts.
b: Förslag till att besparing. Eftersom januaris och februaris aktiviteter finns med i
höstprogrammet finns möjlighet att skicka ut program och medlemskort samtidigt
efterhand som medlemsavgift betalas. Sätts sista betalningsdag till dag i 1: a veckan i
februari bör man hinna få sitt program och medlemskort till nästkommande aktivitet i
mars.
c: Angående resan till Bornholm har Lars och Anette kommunikation om de som anmält
sig till resan har betalt medlemsavgift och resan. Lars vill eventuellt ha hjälp med att
kontakta de som ska ha information om tider som gäller för resan. Följs upp vid nästa
styrelsemöte.
d: De som fått ändrade postnummer eller andra ändringar som berör kontaktlista meddela
Eva som får revidera denna.

2.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 9 april hos Thyra.

Anette Härbst
Vice Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

