Protokoll nr 4 2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 14 maj 2018.
Plats: Anette Härbst
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

4.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

4.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 9 april 2018 godkändes.

4.3

Ekonomisk rapport
Enligt kontoutdrag från den 14 maj finns på bankgirot 43 863,53 kr (40 001,53 kr) varav
30 000 kr är inbetalningar för Bornholmsutfärden. Alltså finns det 13 863,53 kr (13 601,53
kr) som rörelsekapital. I kassan finns 1 905 kr (1 584 kr). Siffrorna inom parentes är
jämförande siffror från protokoll 3/18.

4.4

Medlemsutveckling
268 betalande medlemmar varav en del nya. 28 fler jämfört med april månad. Samma tid
2017 var medlemsantalet 270.

4.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
- 16 april. Inred ute. Humoristisk och intressant föreläsning av Hanna och Rebecca från
Willab Garden. Kan framåt i tiden bli en utflykt/utfärd till Willab Garden. Över 50
medlemmar var närvarande.
- 5 maj Vårloppis. Ca 10 säljare, lite mindre folk än på hösten men en del säljare fick allt
sålt. Konkurrens av bl.a. Kjugekull. Anette påpekade att loppisen var positiv genom
närheten till stan. Man kan komma gående eller cyklande och kolla utbudet. Beslut att
fortsätta med vårloppis.
- 12 maj Gjuta i betong med Louise ”Lollo” Persson. Bara positiva kommentarer. 12
deltagare, alla medlemmar i GTS..

4.6

Kommande aktiviteter
- 21 maj Trädgårdsbesök med shopping i Bromölla. Anmälningstiden går ut den 15 maj.
30 anmälda. De flesta samlas vid Bellas Place. Anette har koll på vilka som kör direkt.
- 26 maj Utfärd till Bornholm. 50 anmälda. Allt under kontroll. Lasse informerar
anmälda om tider, behov av danska pengar och annat som t.ex. att ha GTS-tröja på sig
som igenkänningsplagg. Tröjor kommer att finnas med till försäljning.

- 28 maj Inspirationskväll hos Hörnhems handelsträdgård. Anmälningstiden går ut 21
maj. Informeras på hemsida och Facebook.
- 3 juni Växtmarknad på Västergårda. Raggning av säljare pågår. Kaj hjälper till med
uppbyggnad av bord. Kerstin skickar flyers till styrelsen för utskrift och affischering.
4.7

Hemsida-Facebook
Påminnelse om medlemsavgift tas bort för att återkomma när sista aktiviteten för våren är
genomförd.

4.8

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.
Flyttas till punkt 10 Övrigt, för vidare uppföljning.

4.9

Program för hösten 2018
Slutlig kontroll och finputsning pågår. Ska vara färdigt senast den 27 maj.

4.10

Övrigt
a. Tuija lägger ner sin plantskola. Utförsäljning pågår. Information finns på hemsidan
under nyheter och medlemsförmåner.
3.10 b. Patrik Holmén, Backagården ger nu GTS medlemmar 10% rabatt på allt.
3.10 f. Förslag om att ordna medlemskväll där man kan diskutera, utbyta erfarenheter och
kunskap, byta växter etc. Förslaget behöver mogna hur man bäst kan genomföra en sådan
aktivitet.

3.11

Mötet avslutas.
Nästa möte 11 juni hos Kerstin.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

