Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap
den 4 maj 2006.
Närvarande:

Inger Ljunggren, Elisabeth Schälander, Magdalena Fagerlund,
Margareta Holmstrand, Gunila Mossberg, Åke Strid och Therese
Vestin

1. Mötet öppnades, dagordningen godkändes och Therese valdes till sekreterare för
mötet.
2. Vi gick igenom föregående protokoll;
Vi beslutade att inte jobba vidare på möjligheten att få till en bullervall.
Vi måste fundera ut var vi kan ha vår åkgräsklippare. Dessa är väldigt stöldbegärliga.
Gunila kontaktar Näs Gård om gödseln.
3. Efter diskussion med Göran beslutade vi att inte göra någon organisationsöversyn.
Vi beslutade även att inte ordna något konto på Åkersbergas Växtförsäljning. Istället
får grupperna en årsbudget och skall redovisa kvitton till Thorvald en gång om året,
dock inte för kaffekassan.
Gruppernas budget:
Grupp
Grönsaker
Sommarblommor
Örter
Rosor
Perenner
Pioner & rhododendron
Linnérabatten
Kaffekassa

Summa
300 kr
300 kr
500kr
500 kr
500 kr
500 kr
2000 kr
200 kr/per grupp

4. Föreningens ekonomi är fortfarande bra, ca 25000 kr. Vi har fått en del nya
medlemmar.
5. Peter Alvå ska återkomma om hur det ligger till med föreningens hemsidan.
6. Therese ordnar att ÅTS stadgar skrivs om i enlighet med vad som beslutades på
årsmötet.
7. Kanalens dag är den 27 augusti och vi får fundera på om vi ska vara med. Sista
anmälningsdag är den 17 augusti.

8. Senast den 17 juni kan vi nominera oss till riksförbundets utmärkelse ”Årets
förening”. Hjälp till att komma på en bra motivering till nästa styrelsemöte.
9. Sommarens aktiviteter;
Vårbrukets dag den 27 maj – Sälja gödsel, de som har plantor kan sälja dessa. Enligt
de närvarandes minne så har de som kommit utifrån och sålt växter betalat 10% av sin
vinst. Jag har kollat av protokollen från de senaste två åren men där står det inte någon
om det tyvärr.
Rosdagen den 23 juli – Rosgruppen ordnar en ros- och perennauktion.
Blomdagen den 12 augusti – Handlar om perenner och anueller. Magda och Lennart
håller i dagen.
10. Ett informationsbrev för hösten måste sättas ihop i augusti och skickas ut innan den 16
september (första programpunkten). Fundera på punkter till höstens program till nästa
styrelsemöte.
11. Övriga frågor;
Margareta Holmstrand tar över rollen som gruppledare i perenngruppen.
En vaktlista finns nu uppsatt i växthuset och har skickats ut till gruppledarna.
12. Nästa möte blir onsdagen den 14 juni kl 19 i växthuset.

Vid protokollet:

Justeras:

Therese Vestin

Inger Ljunggren

