8 september 2004

Svensk Trädgård, Åkersberga Trädgårdssällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap den 7 september 2004.
Närvarande: Lennart Froby, Åke Strid, Gunila Mosssberg, Göran Eriksson, Jan Åhlén,
Margareta Lidström, Thorvald Lidström, Therese Vestin
1. Mötet öppnades, dagordningen fastställdes och Therese Vestin valdes till sekreterare
för mötet.
2. Föregående protokoll diskuterades. Bland annat meddelades att hemsida är på gång;
en stomme finns och bollen ligger hos Peter Alvå som ska konstruera sidan.
3. I dagsläge har föreningen 25 000 kr. Det beslutades att år 2004 ska 4000 kr läggas
undan på ”buffertkontot” för att kunna användas vid eventuell skadegörelse eller
annat. Kommande år ska 1000 kr per år läggas undan. Det beslutades även att
Thorvald skulle kolla upp olika fonder för att se om de undanlagda pengarna kan
förränta sig bättre dock med en hög säkerhet.
En arbetsgrupp tillsattes för att diskutera igenom hur vi ska göra med sponsorskylten.
Ett ideförslag som framfördes är att det skulle kosta 1000 kr för 1 år, 2000 kr för 3 år
samt 3000 kr för 5 år. Arbetsgruppen består av Göran, Thorvald och Lennart.
4. Torsdagen den 9 september kommer frukt- och bärgården mellan växthuset och vägen
att börja anläggas. Frivilliga välkomnades för att hjälpa till.
5. Vi diskuterade en del kring höstmarknaden den 11 september. Bland annat finns
honung, gödsel, grönsaker från köksträdgården samt sommarblommor för självplock
till försäljning. Det skall även anordnas ett lotteri och möjliga vinster diskuterades.
Vi beslutade att en planeringsmiddag för styrelsen och gruppledare ska hållas
söndagen den 24 oktober kl 17. Janne och Lennart undersöker olika restauranger.
Föreningen bjuder på 100-150 kr/person.
6. Thorvald tog på sig att undersöka om vi kan boka Berga Teater för nästa årsmöte. I
kallelsen som skickas ut skall stå att vi vill ändra i stadgarna för sista dagen för
motioner samt för när årsmötet måste genomföras.
7. Mötet avslutades.
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