Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap
den 15 juni 2006.
Närvarande:

Inger Ljunggren, Elisabeth Schälander, Magdalena Fagerlund,
Margareta Holmstrand, Gunila Mossberg, Åke Strid, Thorvald
Lidström, Göran Eriksson, Elisabeth Lidström, Inger Moberg och
Therese Vestin

1. Mötet öppnades, dagordningen godkändes och Therese valdes till sekreterare för
mötet.
2. Ekonomin för föreningen är fortfarande god. Vi har ca 13 000 kr i kassan. Ängsöresan
gick något back men var väldigt uppskattad. Vid nästa styrelsemöte ska vi ha en punkt
om styrelsens utlägg för att kunna gå igenom detta.
3. Vi diskuterade en del kring organisationen och kom fram till följande;
Arbetet måste fördelas bättre så att det inte är samma personer som jobbar hela tiden.
Alla grupper ska vara representerade vid vår- och höstmarknad.
Vi behöver en grupp som organiserar årsmötet. Fundera på vilka som kan tänkas
vilja vara med och förhoppningsvis kan en grupp beslutas vid nästa möte.
Till programgruppen beslutades Inger Ljunggren, Magda och Therese. Åke kommer
att vara med för att lämna över och lära ut dataprogrammet som årsprogrammet skapas
i.
4. Hemsidan är okej och det är bara att skicka över material till Peter Alvå, adress
maria.alva@rsl.nu . Gör detta så snart som möjligt så att vår sida blir uppdaterad.
5. Vi beslutade att vara med i Åkersberga centrum söndagen den 3 september för att
visa upp oss. Bland annat kan vi sälja lite skördeprodukter, ha en bunt med
inbetalningslappar och programmet för hösten.
Vi beslutade också att vara med på Kanalens dag den 27 augusti. Vi beställer 5 meter
bredvid SNF. Vi kör ingen försäljning men visar upp oss med skördeprodukter,
blombukett, program och bilder. Det behövs 3 personer i pass om 2 timmar under
dagen (kl 11-16)
6. Vi beslutade att inte medverka själva i Nordiska Trädgårdar 2007.
7. Vi nominerar inte oss själva till riksförbundets ”Årets förening år 2005” eftersom de
endast bedömer ökning av antalet medlemmar.

8. Göran ska se om det går att få informationsbladet om lök- och knöluppropet digitalt
för att sedan sprida dem till de medlemmar som har e-postadress.
9. Vi diskuterade lite kring höstens informationsbrev;
Elisabeth Schälander undersöker möjligheterna till en föreläsare i mitten av oktober.
Kanalens dag, 3 sep Åkersberga centrum, höstmarknad, höststädning, föreläsning i
oktober, möjligen julpyssel om någon annan förening eller andra går med, möjligen ett
föredrag i november om linnéjubileum, möjligen ett föredrag om SKUDD (Svenska
kulturväxter databas). Påminnelse om att skicka in mailadresser.
10. Under övriga frågor kan nämnas;
Soffan vid örtagården har gått sönder. Åke skulle undersöka om Olssons möbler kan
sponsra en ny.
Det behövs ett nytt skåp i växthuset. Är det någon som har ett gammalt över?
Nästa år bör vi göra om Vårbrukets dag så att det drivs i föreningens regi och
genomförs senare (efter frostnätterna). Varje grupp (särskilt sommargruppen) driver
upp plantor till försäljning och inga utifrån säljer.
11. Nästa möte blir tisdagen den 15 augusti kl 19.00 i växthuset.

Vid protokollet:

Justeras:

Therese Vestin

Inger Ljunggren

