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

Inger Ljunggren, Margareta Holmstrand, Gunila Mossberg,
Thorvald Lidström, Margaretha Lidström, Inger Moberg och
Therese Vestin

1. Mötet öppnades, dagordningen godkändes och Therese valdes till sekreterare för mötet
(Inger Ljunggren skrev tills Therese kom).
2. Ekonomin för föreningen är fortfarande god. Vi har ca 15 000 kr i kassan och 20 000
kronor i fonder.
3. E-maillistan är inte uppdaterad. Inger Moberg skickar e-mailadresserna från gruppen
Margaretherna till Göran.
4. Inger Ljunggren begär in lista på hur många medlemmar vi har i år.
5. Ny årsmöteskommitté är utsedd. Det blir gruppen Margaretherna som tar han om
denna arbetsuppgift. Torvald ordnar lokal.
6. Den 27:e augusti är det kanalens dag. Magda, Therese, Inger och Göran kommer att
vara där.
7.

Rosfesten hade inte så många besökare men var mycket lyckat. Gidde var en mycket
bra rosauktionsutropare och det inbringade mellan 800 och 900 kronor. Blomdagen
hade färre men mycket vetgiriga besökare.

8. Nicklas medlemsavgift betald för 2006.
9. Vi diskuterade om icke-medlemmar ska få vara med på vår- och höstmarknaden. Ska
de betala någon procent av försäljningen i så fall? Inget beslut.
10. Sponsorer: 8 st har lämnat bidrag till dags dato. Hur gör vi med resten?
11. Gräsklipparen: Margaretha Holmstrand har hittat ett utrymme på södra sidan av ladan
som nog skulle fungera. Inger tar kontakt med Konstföreningen för att höra om det går
att låna detta utrymme.
12. På blomdagen väcktes förslag om att starta en studiecirkel i Vuxenskolans regi om
Länsmansgårdens historia. Margaretha Holmstrand tar upp det på Vuxenskolans
styrelsemöte.

13. 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.
14. Nästa möte blir måndagen den 11 september kl 18.30i växthuset.

Vid protokollet:

Justeras:

Therese Vestin

Inger Ljunggren

