
MARIEFREDS TRÄDGÅRDSFÖRENING 
 

Styrelsesammanträde 2022 09 14 i Biohuset, Mariefred. 

Närvarande: Ulla Troëng, Eivor Johansson, Christina Dahlskog, Maj Källman, Susanne Kinert 

 

1. Mötets öppnande 

Ulla önskade välkomna. 

  

2. Godkännande av dagordning 

  

3. Utse sekreterare 

Ulla förde anteckningar 

  

4. Utse protokolljusterare 

Eivor 

  

5. Föregående protokoll från 16 augusti i Biohuset 

Vi diskuterade vårt deltagande på Blomsterlandet och kyrkans skördefest. På Blomsterlandet 

verkade de inte förberedda på vårt deltagande och dessutom var intresset inte stort. 

De broschyrer som togs fram till den dagen ska Susanne dela ut i Kalkudden och Ulla dela ut i 

Läggesta 

Kyrkans skördefest avstår vi ifrån men skriver på fb sidan att medlemmar hos oss som vill bidra med 

frukt eller blommor kan delta. 

  

6. Ekonomisk rapport 

Kicki redogjorde och vi har 1648 kr i kassan samt på bank 28683,72 

Totalt 30331,72 kr 

  

7. Kommande program 

Föredraget med Lena Israelsson är framflyttat till 27 sept på Församlingshemmet. Margareta 

hämtar henne vid stationen.  



Vi serverar fika nör vi startar. Evelina fixar kaffe, te och lite kakor tex glutenfritt. Lämnas 

till Ulla innan föredraget. Margareta bakar kakor. Vi ses 17:30 på Församlingshemmet och 

förbereder. Maj har köpt in mängder med lotterivinster och Kicki har köpt lottringar. 

Till Kransbindningen i november har Stefan ombetts göra smörgåstårta. Eivor  kollar att vi kan 

fortsätta låna lokalen för kransbindning. 

Vi efterfrågar även ris till kransarna både av Stefan och via fb sidan 

  

8. Kulturbidraget för 2022 

Åsa uppmanas söka kulturbidrag för föreningen 

  

9. Statistik för hemsidan  

Eivor redogjorde för Ebbas rapport om besöksstatistik till våra sidor. 

Våra medlemmar söker sig ofta och regelbundet till våra sidor. 

  

10. Nästa styrelsemöte 

Tisdag 15 november 19:00 

  

11. Övrigt 

Facebook 

Eveline ska ändra om på vår fb sida så att besökarna kan kommentera och skriva meddelanden där. 

  

12. Avslutning 

 

       Vid protokollet: Ulla Troëng/Åsa Elffors  Justeras: Eivor Johansson 
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