Protokoll nr 10/2018
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 15 januari 2018.
Plats: Hos Thyra Axelsson
Närvarande:

Frånvarande:

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

10.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10.2

Godkännande av protokoll
Protokoll 9/2017 från den 13 november godkändes.

10.3 Ekonomisk rapport
Enligt kontoutdrag från den 14 januari 2018 finns på bankgirot 31 500,53 kr (14 413,53
kr). I kassan finns 1 522 kr (3 852 kr). Siffrorna inom parentes är jämförande siffror från
protokoll 9/17. Kända ej betalda fakturor/kostnader är 2 470 kr för programtryckning och
650 kr för bankservice. Ungefär hälften vad som finns på bankgirot är inbetalningar från
medlemmar till kommande utfärd.
Anette informerade att bufferten på bankkontot är mindre än den bör vara. Föreläsarna har
blivit dyrare, lågt pris på utfärder, tryck av programblad etc. medan medlemsavgiften
under längre tid legat på samma nivå. Styrelsen beslutade att till årsmötet föreslå en
höjning av årsavgiften 2019 till 150 kr för enskild medlem och 50 kr för familjemedlem..
10.4

Medlemsutveckling
122 betalande medlemmar för 2018. Jmf med 149 samma tid 2017. Antalet är dock en
sanning med modifikation eftersom deadline för inbetalning av medlemsavgift för 2018
inte är förrän den 8 februari

10.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
- 20 november. Föreläsning Växtlivet på Seychellerna med Ing-Mari ”Inka” Johansson.
Ca 25 deltagare som fick lyssna och se bilder från en intressant resa.

10.6

Kommande aktiviteter
- 22 januari. Kring klostrets heliga örtagård med Lars Fernebring. Arvode faktureras.
Arbetsuppgifter för kvällen fördelades (iordningställande av lokal, kaffe, tekniska
hjälpmedel).
- 12 februari. Årsmöte

Dokumentation som ska redovisas skickas till Eva som sammanställer på usb-minne.
Valberedningen har underlag för vilka som står för ny/omval.
Tina ansvarar för sammanställning av kvällens bildvisning.
Leif ansvarar för redovisning av fototävlingen.
Anette beställer smörgåstårta, Carina hämtar.
- 26 februari Örtkryddor och chilipeppar med Rune Brand. Arvodet faktureras. Samma
rutiner som vanligt när det gäller lokal, teknikaliteter, kaffe etc.
10.7

Hemsidan och Facebook
Gallring av ”Externa Länkar” genomfördes. Eva ansvarar för att samma text avseende
anmälnings-och resevillkor som finns i ”pappersprogrammet” också ska in på hemsidan.
Tina tar över Bildarkivet.
Facebook fungerar bra, får fler följare och utvecklas vidare.

10.8

Rapporter
a. Denningarums gård har frågat om intresse från föreningens sida att delat i en
trädgårdsmässa den 14-15 maj. Vi avvaktar ytterligare information innan svar ges.
Kontaktperson: Anette.
b. Trädgårdssnack är en trädgårdsintresserad grupp i Perstorp. Kerstin och Anette är
inbjudna den 5 februari för att informera och tipsa om olika saker.
c. Representant för Smålands Trädgårdsmässa har varit i kontakt med Kerstin för att
föreningen ska informera om mässan i Växjö (Tipshallen) den 20–22 april. Läggs in
som extern aktivitet.

10.9

Program Hösten 2018
Idéer för höstprogrammet skickas till Eva för sammanställning och gemensamma
diskussioner vid styrelsemötet den 5 mars

10.10 Övrigt
Principbeslut om deltagande vid föreningens aktiviteter som är begränsade i antal
deltagare. I första hand egna medlemmar, därefter medlemmar från Kristianstads och
Sölvesborgs Trädgårdsföreningar och från företag som Göinge Trädgårdssällskap har
rabatter hos.
10.11 Mötet avslutas.
Årsmöte 12 februari HOK´s lokal.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

