Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap
den 6 april 2006.
Närvarande:

Inger Ljunggren, Thorvald Lidström, Elisabeth Schälander,
Lennart Froby, Jan Åhlén, Gunila Mossberg, Åke Strid och
Therese Vestin

1. Mötet öppnades, dagordningen godkändes och Therese valdes till sekreterare för
mötet.
2. Det beslutades vid styrelsemötet i december 2005 att det skulle köpas in 20 västar.
Detta kom inte med i protokollet från detta möte.
3. Rapport om läget i organisationsöversynen sköts upp till nästa möte då Göran
Eriksson är hemma igen.
4. Föreningens ekonomi är fortfarande god. Medlemsavgifterna har kommit från
riksorganisationen. I dagsläge har föreningen ca 37 000 kr varav 20 000 i fonder.
Årsmötet gick back ca 850 kr och även trädgårdsmässan gick något back. Hur detta
ska fördelas mellan de som var med på montern är inte bestämt än men bör diskuteras
med dessa när vi vet vad summan blir.
5. Hemsidan har inte uppdaterats på länge vilket beror på att Peter Alvå som sköter sidan
har råkat ut för datorproblem och vi vet inte om det går att rätta till och på så sätt
komma åt sidan igen. Inger skall ringa till Peter och höra med honom.
6. Trädgårdsmässan gick jättebra och det kom många som var intresserade. Detta kan
nog ge en del nya medlemmar och studiebesök till Länsmansgården. Kommunen bör
kontaktas för informationsutbyte om montern och mässan.
7. Frågan om tillskapandet av bullervall mot 276:an vid Länsmansgården ligger nere.
Vägverket vill inte göra en vall på sin mark och konstföreningen är inte intresserade
av en bullervall på sin mark.
8. Ändringar i föreningen stadgar måste göras efter att årsstämman tog beslut om detta
den 9 mars. Lennart ska titta efter om han har stadgarna digitalt och i så fall maila över
dem till Therese.
9. Den 22 april är det städdag. Therese ordnar korv och bröd för grillning.
Den 4 juni är det båtresa till Ängsö. Hittills är det 10 anmälda.

10. Västarna har kommit. Av de 20 vi har beslutades att två i storlek medium och två i
storlek small skall finnas i visningsträdgården för de som har jour. Resterande ska
säljas. De som jobbar i trädgården skall ha första chansen att köpa dem. Västarna
kostar 375 kr/st men det beslutades att föreningen skall sponsra dessa och de ska säljas
för 200 kr/st.
11. Under övriga frågor behandlades bla detta:
En ramp måste byggas i år för att vi ska kunna få in gräsklipparen.
En ny elmätare är installerad i ladan.
Gödsel är beställd från Näs Gård.
Margaretha Holmstrand är Åkersbergas Trädgårdssällskaps representant i
Studieförbundet Vuxenskolan.
Åke redovisade om en kurs om Linne ”Prins i Floras rike”. Frågan väcktes om att
föreningen skulle sponsra något sådant.
12. Nästa möte blir den 4 maj kl 19.00 i Vuxenskolans lokaler i Arken.

Vid protokollet:

Justeras:

Therese Vestin

Inger Ljunggren

