
MARIEFREDS TRÄDGÅRDSFÖRENING 
 
Styrelsesammanträde 15 november 2022 i Biohuset, Mariefred 
 
Närvarande: Susanne Kinert, Kicki Dahlskog, Maj Källman, Ulla Troeng, Eivor Johansson 
 
 

1. Mötets öppnande: Ulla hälsade välkommen 
 

2. Dagordningen godkändes 
 

3. Till sekreterare utsågs Eivor 
 

4. Till att justera protokollet utsågs Susanne 
 

5. Föregående protokoll lästes upp. På punkten Ny Facebooksida beslutades att Ulla  
kontaktar Eveline och frågar hur vi ändrar sidan så att den blir öppen för alla. Eivor 
mailar föregående och dagens protokoll.   

 
6. Ekonomisk rapport. Kicki informerade om att vi har 1703 kr i kassan och 22 406,72 kr 

på banken. Vår ansökan om bidrag från Studieförbundet för Israelssons föredrag 
ligger för godkännande på ekonomiavdelningen. Vi får förhoppningsvis bidraget på 
5400 kr innan årets slut.  

 
7. Kransbindning: Stefan och Anne-Marie har 16 kransstommar + 7 stora. Margaretha 

köper 50 till + bindtråd som Ulla får på fredag. Kicki har 8 spolar. Susanne frågar 
Eveline var fikagrejerna finns. Eivor lämnar 10 kransstommar, ris och bindtråd till Berit 
Lindgren och Ingvor Nilsson på söndag em. Vi tar 120 kr för kransarna i år också. 

 

8. Julmarknaden: Maj har 34 paket till julklappslotteriet och det behövs minst 80 st. Vi 
lämnar 15 paket var som får kosta c:a 20 kr/st. Det går åt 10 vinster/lottring. Det går 
att använd QR-kod vid betalning. Eivor mailar företagarföreningen om nyckel till 
boden där vårt marknadsstånd förvaras och ber dem att se till att ingen tar våra 
grejer. Ulla märker upp dem så det inte blir något misstag ett annat år.  
Schema : 
9.00  - 10.30 Ulla och Kicki. Stefan hjälper till att sätta upp ståndet och Maj lämnar 
julklappar. 
10.30 - 12.00 Susanne och ? 
12.00 - 14.00 Eivor och ? 

      14.00 - 15.30 Maj och ? 
Vi saknar folk till marknadsståndet och måste be några om hjälp. Ulla frågar Siw, 
Stefan och Anne-Marie, Kicki frågar Anna. Vi hoppas Stefan kan hjälpa till med 
nedmonteringen 15.30. 

 
9. Övriga frågor: Kicki och Eivor anmäler sig till företagarföreningens julbord 7 dec. kl. 

18.00. 
 

10. Årsmöte bestämdes till måndag 13 februari 2023 kl. 18.00. Ulla bokar 
församlingshemmet. 

 
11. Nästa styrelsemöte: tisdag 17 januari 2023 i biohuset. Ulla bokar. 

 
12. Avslutning 

 
Vid protokollet: Eivor Johansson                       Justeras: Susanne Kinert 


