
 

 Medlemsmöte Grön Kultur 2016-08-20  
 
15 medlemmar är närvarande  
 
1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
2. Val av sekreterare Annika Green  
 
3. Val av justerare Tina Bergendahl  
 
4. Godkännade av dagordning.  
 
5. Arbetsgrupper hur skall de se ut och fungera? – Hur gör man för att få medlemmarna att vara 
aktiva? Är det nödvändigt att ha de grupper vi har idag? Vi har idag 8 olika arbetsgrupper. Olika 
förslag på hur vi kan förändra sättet att se på grupperna  
-Att ha en till två ansvariga i varje grupp som tittar över behovet i gruppen. Hur hittar vi de som vill 
vara ansvariga?  
-Kanske fler arbetsdagar tex 1 gång i månaden både på helgen och vardagskväll.  
Vi är 100 medlemmar och vi har 60 odlingslotter tänk om alla kom.  
-Ett uppgjort schema på vad som skall göras på arbetsdagen.  
-Arbetsdagarna är till för de gemensamma områdena, inte att jobba på egna lotten.  
-Planera in vilka arbetsdagar det blir under hela året.  
-Vi är med i en förening och alla måste hjälpas åt!  
-Skall vi ha en checklista i boden på det som behöver göras om man missat arbetsdagen eller om 
man har tid över? 
Styrelsen försöker att hitta lösningar så kör vi igång efter nästa årsmötet nästa år.  
 
6. Ordningsregler och rutiner- Vilket ansvar har odlaren över sin lott?  
-Hur hård skall man vara mot den som inte sköter om sin lott och gångarna runt omkring? Kanske 
skapa ett officiellt varningsmail. Och vad är skälig tid från varning till uppsägning av odlingslott?  
-Skälig tid 1 månad om man inte återkopplat trots utskickat mail och telefonsamtal.  
-Bra att ha en Ogräslista där man kan se vilket/vilka ogräs man skall vara observant på.  
-Idag finns redan en ordningsregel när man skall ha påbörjat arbetet på sin lott och när man skall ha 
påbörjat Höststädningen inför vintern.  
 
7. Utbildning eller kurs för hösten  
-Förslag finns på svetskurs, syrade grönsaker, Bokachi/kompostkurs och även jordförbättringskurs.  
 
8. Skördefika 10/9  
Önskar förslag på musikunderhållning och något roligt för barnen. Gärna försäljning av överskott från 
odling, blommor mm. Honungsförsäljning kommer att finnas.  
 
9. Övriga frågor- fanns inga  
 
Eva-Britt visade att hon hade köpt in 2 fruktplockare liknade en håv med långt skaft. Dessa kan ni 
låna och naturligtvis skall de lämnas tillbaka.  
 
10. Mötet avslutades 


