Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap
den 16 november 2006.

Närvarande:

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

1. Mötet öppnades, dagordningen godkändes och Therese valdes till sekreterare för
mötet.
2. Punkter från förra mötet:
Vi kan lämna max 999 kr till föreläsarna utan att betala arbetsgivaravgifter. Därtill
ersätter föreningen resekostnader mot kvitton.
Vi får inte glömma bort att skicka in våra programpunkter till kommunens
sommarkalender.
3. Ekonomin är god. 19 000 i kassan och på banken samt 20 000 i fonder.
4. Beslutade att årsmötet blir den 8 mars 2007 kl 18.30. Maten kostar 100 kr/gäst och
föreningen lägger till om det behövs.
5. Punkter till vårprogrammet:
Brunnsvikens Trädgård helst v 19 (maj)
Elisabeth hör med Nilla i konstföreningen om hon kan hålla en kurs i att gjuta krukor
(superturfa).
Linnédagen är den 14 juli.
Vårstädning, vårmarknad, årsmöte och frökväll.
Vårt program bör tipsa om intressanta Linnéevenemang.
Ska vi ha någon dyr föreläsare i år?
6. De som ska ha ersättning för över 500 kr för resekostnader, porto, telefonutlägg mm
ska skriva en räkning på det och ge till Thorvald för att få ut pengarna. Pengarna kan
efterskänkas till föreningen om så önskas.
Styrelse
Ordförande
Kassör
Sekreterare

2000kr
2000 kr
99 kr

Ansvarig visningsträdgården
Biträdande ordförande

99 kr
1000 kr

Visningsträdgården
Göran
Åke

3500 kr
1000 kr

7. ”Tackmiddag” för styrelsen, suppleanter, gruppledare, Peter och Maria Alvå, Janne
Lindell och Lennart Froby blir måndagen den 4 december kl 18.30. Troligtvis på
Grynnan.
8. Göran lämnade ut en lista om vad som måste justeras på hemsidan och vem som bär
ansvaret för det. Adressen är maria.alva@rsl.nu
9. Konstföreningen har marknad den 8-10 december. Inger ordnar med ett
informationsbord från oss.
Göran ordnar julkort till våra sponsorer.
Thorvald ska skriva ihop och skicka in en ansökan till RST om bidrag till vår
verksamhet.
10. Nästa möte blir torsdagen den 25 januari 2007 kl 19. Platsen kommer med
dagordning.
Möte inför årsmötet blir torsdagen den 22 februari 2007 kl 19.

Vid protokollet:

Justeras:

Therese Vestin

Inger Ljunggren

