Protokoll nr 2 2019
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 18 mars 2019
Plats: Eva Nyberg
Närvarande:
Kerstin Sjörén, ordförande
Anette Härbst, kassör, vice ordförande
Eva Nyberg. sekreterare
Tina Tronäss
Carina Willander
Lars Klinthäll
Thyra Axelsson
Kerstin Nilsson
Thomas Jonsson
2.1

Öppnande
Kerstin öppnade mötet och hälsade alla, men speciellt nyinvalda Kerstin och Thomas,
välkomna.

2.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från konstituerande mötet den 11 februari 2019 godkändes.

2.3

Ekonomisk rapport
På bankkontot finns 52 759,67 kr varav 30 100 kr är inbetalning för kommande
Ölandsutfärd. Eget rörelsekapital är 22 659,67 (11 850,67 kr). I kassan finns 3 635 kr
(4 288 kr). Kaffekassan från föreläsningen den 11 mars ej inräknad. Inga fakturor eller
kostnader ligger för utbetalning. Ökning av eget kapital beror på inkomna
medlemsavgifter. Siffrorna inom parentes är jämförande siffror från protokoll den 14
januari 2019.

2.4

Medlemsutveckling
203 medlemmar. 12 färre än samma tid 2018. Kan bero på att medlemmar glömt betala
eftersom inbetalningskort inte skickas ut. Påminnelse på Facebook, hemsida och
nästkommande föreläsning. Positivt att det vid senaste föreläsningen syntes en del nya
ansikten.

2.5

Genomförda aktiviteter från förra styrelsemötet
Årsmöte den 11 februari. Ca 40 medlemmar hade hörsammat kallelsen.
11 mars ”En prunkande trädgård….”. Ca 45 medlemmar närvarade. Många intresserade av
ämnet, dock en del synpunkter på det pedagogiska upplägget.

2.6

Kommande aktiviteter
a. 8 april Föreläsning ”Hållbar odling” Lokal, värme, kaffe: Anette-Tina. Projektor:
Lasse. Tackgåva: Anette.
b. 4 maj Trädgårdsloppis. Anette skickar ut flyers till styrelsen för spridning på olika
ställen.

c. Utfärd till Öland. 33 anmälda. Skicka en blänkare via mail, facebook, hemsida. För att
resan ska kunna genomföras krävs minst 40 deltagare. Sista anmälningsdag är 12 maj.
2.7

Hemsida-Facebook
Ok

2.8

Rapporter
Inga rapporter.

2.9

Programidéer för Hösten 2019
Arbete pågår. Sammanställning skickas till styrelsen.

2.10

Övrigt
a. Anette skickar information till Bertil Nilsson om Trädgårdsloppis.
b. Önskemål att vid Skördefest Hovdala få samma plats som 2018. Anette.
c. Eva skickar ut en uppdaterad kontaktlista.
d. Fördelning av arbete före, under och efter föreläsning. Mycket ligger på Anette. Tex bör
några fler lära sig hur kaffekokaren fungerar.

2.11

Mötet avslutas.
Nästa ordinarie styrelsemöte den 15 april.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

