MARIEFREDS TRÄDGÅRDSFÖRENING
Styrelsesammanträde 2022 02 28 i Biohuset, Mariefred.
Närvarande: Ulla Troëng, Eivor Johansson, Christina Dahlskog, Maj Källman, Eveline
Hellström, Åsa Elffors, Margaretha Fahlqvist
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Ulla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes av styrelsen.
Som sekreterare valdes Åsa.
Att justera dagens protokoll valdes Christina.
Föregående protokoll från 26 oktober lästes upp. Sista punkten om nästa möte
justerades eftersom mötet som planerats till den 18 januari sköts upp till den 28
februari på grund av pandemin.
6. Christina lämnade ekonomisk rapport, dels balansräkning och revisionsrapport för
2021, dels balansräkning för januari 2022. Utgående balans för 2021 var 32 490,80 kr,
varav kassa 2 496 kr och bankkonton 29 994,80 kr.
7. Diskussion om 2022 års program. Margareta ska prata med Ulrika Flodin om att
komma och föreläsa den 19 eller 21 april. Eivor kommer vara med och binda kransar
på midsommar. I övrigt kom styrelsen överens om att Ulla, Margareta och Åsa träffas
och gör ett förslag på program för 2022.
8. Tidigare har styrelsen fått stöd av Studiefrämjandet för att sköta delar av
administrationen, exempelvis kopiering och utskick. Studiefrämjandet har dock
ändrat rutiner och styrelsen kommer överens om att övergå till att kommunicera
med medlemmar via e-mail där det är möjligt.
9. En maillista behöver skapas och Kicki kommer att träffa Tuja för att tillsammans med
henne arbeta fram en sådan.
10. Ulla har kontaktat valberedningen för att be dem att hitta en ersättare för Andrea
Bansagi som hoppade av styrelsen efter styrelsemötet den 26 oktober.
11. Dagordningspunkten gällde broschyren fritidsguiden och att Mariefreds
trädgårdsförening inte var representerad, vilket föreningen varit tidigare år. Senare
visade det sig att föreningen fanns med men på ny plats i broschyren.
12. a. Lena Wistrand har kontaktat styrelsen och bett att få komma till årsmötet för att
berätta om Tusen trädgårdar som kommer att äga rum den 3 juli. Detta kommer
föreningen tacka ja till.
12 b. Se punkten ovan.
12 c. Föreningen har erhållit 2 000 i kulturbidrag för 2022.
13. Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i samband med årsmötet den 31 mars.
14. Ulla avslutar och tackar för dagens möte.
Vid protokollet: Åsa Elffors

Justeras: Christina Dahlskog
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