Protokoll nr 10/2018–19
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 14 januari 2019
Plats: Eva Nyberg
Närvarande:
Kerstin Sjörén, ordförande
Anette Härbst, kassör, vice ordförande
Eva Nyberg. sekreterare
Tina Tronäss
Carina Willander
Lars Klinthäll
Thyra Axelsson
Christel Andersson, valberedning
Kaj Nordkvist, valberedning
Frånvarande:

Carin Henriksson
Eskil Berntsson

10.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 12 november 2018 godkändes.

10.3 Ekonomisk rapport
På bankkontot finns 23 582,67 kr varav 3500 kr är inbetalning för kommande utfärd.
(11 850,67 kr). I kassan finns 4 288 kr (4 738 kr). 650 kr för administrativa bankkostnader
ligger för betalning. Siffrorna inom parentes är jämförande siffror från protokoll den 12
november 2018.
10.4

Medlemsutveckling
128 medlemmar. 6 fler jmf. med samma tid 2018. Medlemsavgifter betalas oftast in under
jan-feb. Påminnelse på Facebook, hemsida, nästkommande föreläsning och årsmöte.

10.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
Inga aktiviteter har genomförts sedan den 9 november

10.6

Kommande aktiviteter
a. Föreläsningar. 21 januari Passion för pelargon. Lokal, värme, kaffe: Anette-Tina.
Projektor: Lasse, kontakt med Anna-Maria ang. betalning och ev. försäljning: Kerstin.
11 mars En prunkande trädgård…. Kerstin återkommer med information.
b. Årsmöte. Uppgifter inför årsmötet är fördelade och under kontroll. Christel representerar
valberedningen.
c. Utfärd till Öland. Thyra har gjort ett jättejobb så nu är alla puzzelbitarna på plats. För att
resan ska kunna genomföras krävs minst 40 deltagare.

10.7

Hemsida-Facebook
Eva gör vissa justeringar. Tina fick tips om att på Facebook uppmanar ”vänner” att dela till
sina ”vänner” och därmed sprida information om Göinge Trädgårdssällskap.

10.8 Rapporter
Inga rapporter.
10.9

Programidéer för Hösten 2019
Eva gör en sammanställning av idéer som kommit upp.

10.10 Övrigt
a. Vanligtvis ligger styrelsemöten den andra måndagen i månaden men under mars och
april flyttas möten till 18 mars, respektive 15 april.
b. EU-forum. Eva Persson har varit i kontakt med Kerstin avseende om föreningen hade
något som kunde vara intressant vid/för forumet. Informationen i nuläge väldigt vag.
10.11 Mötet avslutas.
Nästa ordinarie styrelsemöte den 18 mars.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

