Protokoll fört vid styrelsemöte i Åkersberga Trädgårdssällskap
den 11 september 2006.

Närvarande:

Inger Ljunggren, Gunila Mossberg, Thorvald Lidström,
Margaretha Lidström, Göran Eriksson, Åke Strid, Elisabeth
Schälander och Therese Vestin

1. Mötet öppnades, dagordningen godkändes och Therese valdes till sekreterare för
mötet.
2. Inger hade fått reda på att Kanalen vill ha annonser/notiser 3 veckor innan publicering
och kommunen 1 månad innan publicering.
Vårprogrammet bör komma ut mellan trettonhelgen och innan första programpunkten
som brukar vara frökvällen.
Höstens program är något försenat.
3. Ekonomin för föreningen är fortfarande god. Vi har ca 12 500 kr i kassan och 20 000
kr i fonder.
4. Kanalens dag gav mersmak. Strålande väder och många kom och pratade, tog
inbetalningskort och var intresserade av höstmarknaden. (Bla fick vi reda på att folk
efterfrågar köksväxtplantor på våren och flera undrade om det går att odla sötpotatis
själv på våra breddgrader.)
5. ”Åkersberga Centrum”-dagen var också väldigt trevlig. Ganska många kom och
pratade och några tog inbetalningskort. Eftersom det inte var trädgårdsmänniskor som
kom var det ett bra sätt att göra reklam för oss.
6. På höstmarknaden ska sommarblomstergruppen ha ett eget bort och ha självplock på
blommor och persilja. Grönsaksgruppen säljer grönsaker och därtill blir det honung
och lite perenner. Marknaden pågår mellan 12-15 och Göran skickar ut påminnelser
till de i föreningen som lämnat in e-postadress.
7. Hemsidan ska fungera så skicka in material till Peter Alvå! Adressen är
maria.alva@rsl.nu Gruppledarna, skicka in lite om året som gått (gärna med bilder).
Även höstprogrammet, styrelseprotokoll och årsredovisning ska in.
8. Alla närvarande tyckte att det skulle vara kul med en middag. Inger hör av sig om
detta.

9. Vi lämnade till ett senare möte att diskutera möjligheterna till att lämna ersättning till
föreläsare.
10. Nästa möte blir torsdagen den 16 november, möjligen i Vuxenskolans lokaler.
Inger återkommer med plats och dagordning senare.

Vid protokollet:

Justeras:

Therese Vestin

Inger Ljunggren

