Protokoll nr 5 2020
Sammanträde med styrelsen för Göinge Trädgårdssällskap den 10 augusti 2020
Plats: HOK´s klubbstuga
Närvarande:
Kerstin Sjörén, ordförande
Eva Nyberg. sekreterare
Lars Klinthäll
Tina Tronäss
Thyra Axelsson
Dorothy Cyrén
Thomas Jonsson
Frånvarande:

Anette Härbst
Kerstin Nilsson

5.1

Öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsen tillbaka efter uppehållet. Mötet hölls i
HOK´s klubbstuga.

5.2

Godkännande av protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 8 juni 2020 godkändes.

5.3

Ekonomisk rapport
På bankkontot finns 57 062,67 kr (60 490,67) I kassan finns 2 314 kr (2 314 kr). (Siffrorna
inom parentes är jämförande siffror från protokoll den 8 juni 2020.) Förändring på
bankkontot beror till större del på kostnader för tryckning av program.

5.4

Medlemsutveckling
231 medlemmar. En ökning med 5 personer jmf. med förra månaden. Samma månad 2019
var 240 medlemmar registrerade.

5.5

Synpunkter Höstens program
-Mailadress till Lars Klinthäll för anmälan till okulering fel, dock rätt mobilnummer och
rätt på hemsidan.
- Under Medlemsrabatter har erbjudandet från Göinge Fridhem inte kommit med. Finns
med på hemsidan.

5.6

Kommande aktiviteter fram till den 14 september
-31 augusti Hur man gör okulering. Kommer att hållas utomhus hos Växtmästaren i Osby
som erbjuder alla deltagarna att få köpa en säck Algomin för halva priset.
- 5 september Trädgårdsloppis. Beslut att den kommer att genomföras.
a) Någon/några från styrelsen dirigerar säljare så de håller avstånd
b) Tina skriver ut infolappar om avstånd som säljarna sätter vid sina
”stånd”

c) Kerstin svarar för annonsering och kontaktar Anette för redigering i
affisch som skickas via mail ut till styrelsen för spridning och till alla
medlemmar.
d) Tina och Thyra finns tillgängliga vid föreningens bord.
5.7

Hemsida/Facebook
Fungerar bra. Tina och Anette avvaktar instruktion och lösenord till hemsidan.
Tina saknar aktiviteter till Facebook och tar gärna emot tips.

5.8

Program våren 2021.
Brainstorming igång

5.9

Marknadsföring av föreningen.
a) Kassar beställda och hade varit här om transportbolaget hittar rätt
brevlåda. Pris ut inte bestämt.
b) Beachflagga med text uppifrån och ner har beställts. Leveransdatum
inte klart. Anette har kontakten
c) Hitta ”rätt” tillfällen att kunna använda beachflaggan
d) Trycka upp enklare infoblad om föreningen.
Övrigt
1.9c Marknadsföring – se punkt 5.9
4.8 Benmjöl. Hel pall beställd. Föreningen har 2 säckar som kommer att vägas upp i
mindre förpackningar och säljas.
5.10 a. Thyra tog upp att porto kommer bli en större och större utgift. Vad finns för
alternativ till utskick via post? Använda mail i större utsträckning, utskrivbart program på
hemsidan, ett helårsprogram. Synpunkter och diskussion fortsätter. Hur hanterar man
medlemskortet?

5.10

5.11

Mötet avslutas.
Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte den 14 september. Anette kollar om HOK´s lokal är
ledig.

Kerstin Sjörén
Ordförande

Eva Nyberg
Sekreterare

