Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap den
22 mars 2004
Närvarande:

Lennart Froby, Åke Strid, Gunila Mossberg, Therese Vestin,
Magdalena Fagerlund, Elisabeth Schälander

1. Mötet öppnades, Therese Vestin valdes till sekreterare för mötet.
2. Föregående protokoll delades ut och diskuterades. Det enades om att programansvariga
även ansvarar för att påminna lokalpressen om ”sin” aktivitet.
3. Angående styrelsens utseende 2004 samt adjungerade till styrelsen beslutades följande;
Ola Bixo, v.ordf. för år 2004 (vald av årsmötet 2003)
Thorvald Lidström, kassör för år 2004.
Therese Vestin, sekreterare för år 2004.
Göran Eriksson ansvarig för visningsträdgården för år 2004
Adjungerade till styrelsen blir visningsträdgårdens gruppledare. Dessa ska även få
styrelseprotokollen.
Det ska hållas en större vår- och höstträff där styrelsen samt de adjungerade inbjuds för att
bolla idéer om föreningen och visningsträdgården.
Styrelsen består av sex personer och två suppleanter som träffas mer regelbundet.
Adjungerade bjuds in om det är något speciellt som ska diskuteras på styrelsemötet.
4. Föreningens budget för 2004 ser bra ut. Hittills har föreningen fått in 20 000 kr i
medlemsavgifter. Årsmötet gick dock med 2000 kr i förlust pga hyreshöjning av lokalen
samt en kostnad för varje bord. Möjligen bör det undersökas om nya lokaler till nästa år,
ex Vårdbo eller Vita villan.
5. Årsmötet utvärderades och det konstaterades att själva mötet ger en bra pr för föreningen.
Maten var väldigt bra i år och mötet gick bra, dock möjligen något långt.
6. Övriga frågor:


Dammgruppen diskuterades. Det återstår att se om det går att få till gruppen. Intresserade
finns men ingen gruppledare.



För visningsträdgården är 10.000 kr undanlagda för örtagårdens räkning samt 8.000 kr
för resterande trädgård under år 2004.



Möjligheten att trycka upp en föreningströja diskuterades. Åke hade undersökt vad det
skulle kosta och vilka alternativ som fanns. Det beslutades att vi använder den ”vanliga”
loggan från riksförbundet men byter plats på texten Svensk Trädgård respektive
Åkersberga Trädgårdssällskap. Ola Bixo har givit sitt godkännande till att vi använder en
omarbetad variant av riksförbundets logga. Det beslutades även att den bättre kvalitén av
de två tröjalternativen skulle användas.
En arbetsgrupp bestående av Åke, Nillan, Lennart och Magdalena fick i uppdrag att ta
fram loggan och bestämma var den ska sitta och hur stor den ska vara. Tröjorna måste
beställas under mars 2004 för att vi ska få det pris som Åke fått fram av tryckeriet.



Lennart ska höra efter om vi kan få in Åkersbergas Trädgårdssällskap i
telefonkatalogen eftersom det är ganska svårt att hitta oss på nätet.



Det framfördes ett önskemål om att ta fram en telefon- och adresslista på alla i styrelsen
samt adjungerade. Thorvald ska kontaktas för att se om han kan ta fram det.

7. Nästa styrelsemöte blir den 24 maj kl 19 i växthuset på Länsmansgården då vårbrukets
dag (den 5 juni) ska planeras. Adjungerade bör därför bjudas in till mötet.
En arbetsgrupp för framtagande av höstprogrammet skall träffas den 2 augusti kl 18 i
växthuset på Länsmansgården. Arbetsgruppen består av Lennart, Magdalena, Therese,
(Maria Alvå, Maria Sjödin eller Åke Strid).
Styrelsen samt adjungerade träffs den 16 augusti kl 19 i växthuset på Länsmansgården för
att skicka ut höstprogrammet som då ska vara färdigt.
8. Mötet avslutades.
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