PROTOKOLL GRÖN KULTUR HÖGSBO STYRELSEMÖTE 9 MAJ 2011
1 § Mötet öppnandes.
2§ Budget
Budget för 2011 upprättades.
2§ Torgkalaset
Liv informerade och har mejlat ut info. Styrelsen kommer dock inte hinna organisera något
samlat utan det är upp till enskilda medlemmar.
3§ Boden
Rapportering av läget. Bodgruppen har tagit fram ett antal olika alternativ. Styrelsen ska be
bodgruppen att skyndsamt genomföra bygget.
4§ Hur underteckna mejl från styrelsen
Vi bestämde att vi skriver ”styrelsen genom ’namn’” vid mejlkommunikation med
medlemmar.
5§ Åtgärdslistans funktion och hantering
Sekreteraren skriver vid varje möte, jämte protokoll, en åtgärdslista. Dessa mailas ut till hela
styrelsen efter att ordförande justerat.
6§ Genomgång av våra redskap och redskapsförråd
Lars, som är med i redskapsgruppen, informerade om en ny kommande listrutin för redskap.
Vi började skriva en lista på mötet.
7§ Lena rapporterade om:
Möte med Lottie, Helena K och Niklas W som berättade om planer på att göra ingrepp i
odlingsområde två, för att få rundade hörn. Det skulle innebära att fyra lotter kapas i östra
hörnen.
Möte med Ellinor Askmar som jobbar med Omställning Sverige på Studiefrämjandet.
Lena och Jonna åker på kursen på Koster 28-29 maj. Vi beslutade att medlemmar som åker
på adekvata kurser ska få ekonomiskt stöd. I detta fall kostar kursen inget, man betalar bara
resan. Lena har redan ett Regionen runt-kort, Jonna får resan betald av föreningen
Klagomål från person mitt emot odlingsområde ett. Lena undersöker saken närmare.
8§ Arbetsgrupperna
Åtgärder bestämdes ang. samordningen.
9§ Ordningsregler för området
Vi avvaktar med ev. utskick.

10§ Kyrkhörnet
Vi föreslår kyrkhörnsgruppen att föreningen köper in 8 st. pallkragar och följer i övrigt deras
förslag om att styrelsen lottar ut ”smålotter” till personer som är medlemmar och står i kö.
Dessa ska betala den symboliska summan 20 kr/år.
11§ Flishögen och rishögen
Kritik har riktats mot dessa. Hanna ombesörjer.
12§ Övriga frågor: Annika informerade om ett erbjudande av trädgåva, vi tar upp saken med
Lottie/ Niklas.

