Protokoll nr 3 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 9 april 2018.
Plats: Thyra Axelsson
Närvarande:

Frånvarande:

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

3.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

3.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 5 mars 2018 godkändes.

3.3

Ekonomisk rapport
Enligt kontoutdrag från den 9 april finns på bankgirot 40 001,53 kr (34 116,53 kr) varav
26 400 kr är inbetalningar för Bornholmsutfärden. Alltså finns det 13 601,53 kr (14 116,53
kr) som rörelsekapital. I kassan finns 1 584 kr (1 760 kr). Siffrorna inom parentes är
jämförande siffror från protokoll 2/18. Inga fakturor eller utbetalningar ligger för
betalning.

3.4

Medlemsutveckling
240 betalande medlemmar varav en del nya. Samma tid 2017 var medlemsantalet 260.
Anette skickar email till tidigare medlemmar om de glömt betala eller inte vill vara
medlemmar längre. Texten på hemsidan ligger kvar men kompletteras med information om
att med utskick av medlemskort följer även en kupong med 15% hos Växtmästaren i Osby.

3.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
- 12 mars. Från besvärliga träd till utsmyckning i trädgården. Positiva kommentarer från
medlemmarna att det var en lite ovanlig föreläsning och kombination. Verkade t.o.m.
som det var lite fler herrar än vanligt bland de ca.35 åhörarna

3.6

Kommande aktiviteter
- 16 april Inred ute. Anette ordnar gåva (tröja+ något mer) som tack till de båda
föreläsarna. De håller själva laptop men inte projektor och förlängningssladd. Anette
ordnar fika. Carin hjälper till med kaffekokning och möblering.
- 5 maj Trädgårdsloppis. Anette mailar ”flyers” till styrelsen som får skriva ut och sprida
på lämpliga ställen. Kerstin kontaktar NSK och Kristianstadsbladet för att få in
föreningsnotis. Info via hemsida och Facebook.
- 12 maj Gjuta i betong. Pga. sjukdom kan Eva inte genomföra aktiviteten men hon har
varit i kontakt med Louise Persson som har företaget Lollos Inredningsdesign. Carin

kontaktar Lollo och återkommer om vad som gäller om Lollo håller i aktiviteten. I nuläge
är 5 st. anmälda. Om det inte blir tillräckligt många var medlemmar från
Perstorpsföreningen intresserade.
3.7

Hemsida-Facebook
Inga tillägg.

3.8

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

3.9

Program för hösten 2018
Arbete med idéer och sammanställning pågår. Bör vara färdigt till kommande
styrelsemöte.

3.10

Övrigt
a. Pimpstensinköp. 80 kr/20 l säck och krav på att ta hel pall om 48 säckar gör att det
avskrivs.
b. Information från Kerstin att när Patrik Holmén, Backagården har startat upp efter sitt
övertagande kommer han att ge GTS medlemmar 10% rabatt.
c. Kerstin och Anette deltar i uppstartsmöte för Växtmarknad Västergårda.
d. Denningarum har hört av sig. De håller Trädgårdsmässa den 12–13 maj och frågar om
GTS är intresserade av att ställa ut. Kostnad för utställare är 1 000 kr. Styrelsen tackar nej,
vilket vi även gör till Sölvesborg som har Trädgårdsdag den 18 augusti.
e. Anette visade info från Green Roof om Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö.
Takträdgården har en yta av 9 000 m2 med 20 demoytor. Något för kommande utfärd?
f. Förslag om att ordna medlemskväll där man kan diskutera, utbyta erfarenheter och
kunskap, byta växter etc. Styrelsen funderar.
2.10 a: Hörnhems (inspirationskväll den 28 maj). Endast för medlemmar gäller gratis kaffe
och 20% rabatt. Text ändras på hemsida och Facebook.
2.10 b: Förslag till att besparing. Styrelsen beslutade att vårprogram 2019 och medlemskort
för 2019 skickas ut gemensamt när medlemsavgiften betalats. Information om detta ska
finnas med i Ordföranden har ordet i programmet för hösten 2018 samt ytterligare en gång
i slutet av programbladet.
2.10 c: Resan till Bornholm. Viss oro för svenska kronans nedgång. Finns en plats kvar.
Alla anmälda är medlemmar. 5 st. har ännu inte betalt men man kan tolka texten i
programmet som att sista betalningsdagen är den 11 maj. Något att tänka på vid
formulering till nästa utfärd. Thyra kollar om det betalas kontant eller med kort.
2.10 d: Ändrade postnummer. Anette uppdaterar berörda medlemsadresser och Eva
uppdaterar styrelsens kontaktlista.

3.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 14 maj hos Anette.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

