Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap den
1 december 2004.
Närvarande:

Lennart Froby, Ola Bixo, Jan Åhlén, Åke Strid, Gunila Mossberg,
Magdalena Fagerlund, Elisabeth Schälander, Margareta Lidström,
Thorvald Lidström, Therese Vestin

1. Mötet öppnades och Therese valdes till sekreterare.
2. Föregående protokoll lästes upp.
3. Utkastet till vårprogrammet 2005 samt tilläggssidan med sponsorerna skickades runt,
diskuterades och godkändes.
4. Vi beslutade att ändra tidigare beslut om att sätta av 4000 kr i ett reservkonto. På
grund av föreningens goda ekonomi beslutades nu att vi sätter av 10 000 kr i en
räntefond där pengarna går att ta ut omgående om det skulle behövas.
5. Det beslutades att vi årligen skall avsätta en summa pengar för att täcka upp
resekostnader och telefonavgifter som styrelsemedlemmar, gruppledare och
samordnare för visningsträdgården lagt ut under året. Denna ersättning skall inte tas
från medlemmarnas årsavgifter utan från bidrag och sponsorpengar som kommit in till
föreningen. Fördelningen av pengarna samt hur kontot skall redovisas i budgeten och
årsredovisningen lämnas till nästa styrelsemöte. För 2004 beslutades att 5000 kr skall
avsättas för detta ändamål.
6. Vi diskuterades hur sponsorerna skall få del av sponsorskylten som står framför
växthuset i visningsträdgården. Grundidén är att det ska kosta 1000 kr per år för att få
stå på skylten men varje sponsor måste diskuteras individuellt eftersom vissa skänker
pengar och andra skänker verktyg mm.
7. Lennart redovisade vad som hänt i visningsträdgården. Tio rhodedendron har
jordslagits och måste planteras till våren. Takpannorna som ligger i en hög skall läggas
i den trasiga jordkällaren för att fylla igen den. Representanter från STARKA var förbi
och tittade på stenarna vi lagt ut. De var väldigt positiva och kan tänka sig att fortsätta
sponsra. De skulle höra av sig innan jul.
8. Det bestämdes att vi skulle ändra föreningens stadgarna till följande:
§5 Årsmöte hålls före mars månads utgång.
§6 Senast en månad före årsmöte ska motion från medlem vara inlämnad till
styrelsen.

§12 Revisorerna vara en ordinarie och en ersättare.
§7 p 13 Val av revisor och ersättare.
9. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad för 2006, dvs 270 kr för medlem och 30
kr för familjemedlem.
10. En arbetsgrupp med folk från föreningen samt konsthantverkarna har bildats för att
anordna en monter som skall spegla Länsmansgården på Älvsjö trädgårdsmässan.
11. Nästa styrelsemöte blir den 12 januari kl 19 hos Ola Bixo.
12. Mötet avslutades.
Vid pennan:

Justeras:

Therese Vestin

Lennart Froby

