Protokoll från Höstmöte på Alnarp den 14 oktober 2017
1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Persson öppnade möte 13.35. Ordförande presenterade
styrelsemedlemmarna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Beslut: Lennart Persson valdes till ordförande och
Monica Ange till sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare, samt vid behov, två rösträknare. Beslut: Bengt Lundgren och
Ingrid Åkesson valdes till protokolljusterare.
4. Godkännande av dagordning. Beslut: Godkändes.
5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. Det har utlysts i Medlemsbladet och på föreningens
hemsida. Beslut: Godkändes.
6. Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll. Sekreteraren Monica Ange läste upp protokollet.
Beslut: Protokollet lades till handlingarna.
7. Styrelsens förslag till budget för nästkommande år. Ordförande Lennart Persson läste kortfattat
upp Budget för 2018. Kalkylen är baserade på 1600 medlemmar. Aktiviteterna beräknas gå lite
på minus. Styrelsen funderar på en lite större aktivitet som får kosta lite mer under nästa år.
Budgeten förutsätter visst anslag från Malmö Försköning- och Planteringsförening. Det råder
balans mellan intäkter och utgifter. Beslut: Förslaget till budget med verksamhetsplan för 2018
godkändes och lades till handlingarna. Bilaga.
8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. Beslut: Medlemsavgiften för 2018 på
290:- godkändes.
9. Genomgång av årets verksamhet samt förslag till innehåll för kommande års verksamhet
• Avgiften ökar med 20 kr 2019, på grund av kostnad för nytt medlemsregister och
minskade intäkter från FOR.
• Vi planerar för att ha årsmötet med föredrag i mars och som vanligt växtmarknaden i
maj.
• Ordförande ställde frågan hur många som har varit inne på hemsidan? Ganska många
hade missat informationen om Ven-resan.

•

•
•

Agneta Andreasson gjorde ett inlägg. Man skall ev. kunna gå in på hemsidan och teckna
sig för nyhetsbrev via mail. Vi testar detta i styrelsen just nu. Lennart Persson berättade
att han har kollat om vi kan får nyheter via SMS, vilket dock är förenat med en viss
kostnad.
Regionmöte 11/11 i Laholm.
Aktiviteter; Lite nytt och lite gammalt till nästa år. Styrelsen uppmanar medlemmarna
att komma in med förslag vad gäller öppna trädgårdar, kurser, resor etc.
Ordförande Lennart Persson frågar om mötet kan besluta att styrelsen jobbar vidare
med denna information.
Beslut: Att läggas till handlingarna.

10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
11. Ordförande förklarade mötet avslutat. Kl. 14.02.

J-e.'1vi ·'"v J Perssaft1

IV(/1
A 'l'(i
C (

Ordförande Lennart Persson

Justerare

Juste rare

�

Ingrid Åkesson

2017-11-29

