Årsmöte Grön kultur Högsbo 170304
Möteslokal: Församlingshemmet Högsbo kyrka
§1

Ordförande Kajsa Landström hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.

§2

Mötet godkänner att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.

§3

Dagordningen godkänns.
Röstlängden godkänns. 22 medlemmar är närvarande och 1 medlem
företräds av ombud.

§4

Till ordförande för mötet väljs Annika Ström Öberg.

§5

Till sekreterare för mötet väljs Elisabet Ohlsson.

§6

Till justerare tillika rösträknare väljs Lars Gäfvert och Dan Melander.

§7

Verksamhetsberättelsen presenteras för mötet och läggs till handlingarna.
Förvaltningsberättelsen presenteras och läggs till handlingarna.

§8

Balans- och resultaträkning redovisas, och årsmötet beslutar att fastställa
dessa.

§9

Revisor Randine Pettersson presenterar revisionsberättelsen, som är utan
anmärkning, och rekommenderar mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

Årsmötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11

Inga motioner har inkommit till årsmötet.
En proposition om stadgeändring av § 6.1, med innebörden att föreningen
ska hålla årsmöte innan utgången av mars månad (tidigare lydelse årsmöte
ska hållas under mars månad) presenteras och godkänns av årsmötet.

§ 12

Valberedningen Annika Ström Öberg och Lotti Sharif presenterar sitt
förslag till styrelse.
Till ny styrelse väljer årsmötet:
Ordförande: Kajsa Landström, kvar 1 år
Kassör:
Eva-Britt Törnqvist, omval 2 år
Ledamot: Dan Melander, nyval 2 år
Anja Kjellgren, nyval 2 år
Kristine Larsen, fyllnadsval 1 år
Maria Jisfält, nyval 2 år
Maria Hermansson, fyllnadsval 1 år
Suppleant: Catarina Segerhjelm, omval 1 år
Frida Svensson, omval 1 år
Britta Grönkvist, nyval 1 år

§ 13

Verksamhetsplanen presenteras och fastställs med möjligheter för
styrelsen att vid behov göra förändringar.

§ 14

Budgetförslag för 2017 presenteras och godkänns.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift (100: -), men föreslår en
höjning av arrendet till 150: - vilket årsmötet godkänner. Förändringen
gäller från 2018.

§ 15

Till revisor väljs Randine Pettersson och till revisorssuppleant Marcus
Svensson.

§ 16

Till ny valberedning väljs Lotti Sharif och Annika Ström Öberg.

§ 17

Rapporter:
Hönsgruppen berättar om en del förändringar som skett i gruppen. Man är
10-12 medlemmar i gruppen som fördelar ansvaret för hönsen. Tidigare
har man enbart haft Orusthöns, men nu har man utökat med fler olika
sorters höns. Gruppen får inte längre bidrag från genbanken. De nya
raserna äter mycket mer än Orusthönsen vilket gör att foderutgifterna har
ökat. Detta gör att man kan behöva större stöd från GKH i framtiden.
Dan Melander berättar att man arbetar och planerar för att säsongen 2017
åter ha får i området. Tidigare har man haft ett nätverk som ansvarat för
skötseln, vilket inte har fungerat tillräckligt bra. Det har också i perioder
varit brist på bete. För att underlätta skötsel vill man nu ha djuren i 2
kortare perioder under försommar och sensommar. Man vill dessutom välja
en ras med mindre djur som kan vara lättare att sköta. Det diskuteras också
en möjlighet att ha minikor eller andra djur.
I Göteborg finns en organisation för skogsträdgårdar, med en
kompetensresurs, som man kan fråga för att få hjälp och goda råd vid
behov.
Styrelsen informerar om att en del av marken som föreningen brukar har
bytt ägare från Familjebostäder till Fastighetskontoret. Det gör att
föreningen nu ingår i Göteborg kommuns projekt ”Stadsnära odling”. Man
har skrivit på ett arrendeavtal som innebär ett utökat ansvar för att sköta
odlingsområdet och dess omgivningar, och föreningen är dessutom skyldig
att följa fastställda ordningsregler. Föreningen ska också betala en
arrendeavgift på ca 4300: -/år.

§ 18

Mötesordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Avgående ledamöter avtackas med en gåva.
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