PROTOKOLL GRÖN KULTUR HÖGSBO STYRELSEMÖTE 31 MAJ 2011
Mötet öppnandes.
Stående punkter 1 & 2:
1§ Åtgärdslistan.
Genomgång av senaste åtgärdslista. Tog del av Lenas rapport om pågående arbete med
upprättandet av ett avtal (GKH gentemot kyrkan, Stadsjord). Ingen skiss på avtal fanns i
föreningens gamla dokument, Lena ska kontakta Pelle som har en påbörjad skiss.
2§ Ekonomin.
Liv rapporterar att info om vårt bankkonto dröjer tills de hon och Lena är klara som
firmatecknare. En deklaration kommer dock att skickas in samt en avsägelse till att deklarera
de kommande fem åren, med inrådan från Skatteverket.
3§ Rapporter.
Hönsgruppen – har fått färg till hönshuset gratis, annars ingen ny rapport. Bodgruppen:
virket till boden levererat till Lindholmen, hämtas av dem nu på onsdag.
4§ Områdets utformande
Information om att inga lotter kommer att kapas enl. de förslag som Helena K givit, vilket nu
har tillbakadragits. Lena har skickat ut medlemsbrev därom.
5§ Lottanvändning
Redogörelse för upptäckt av skillnad i text om lotternas uppsägning i ordningsreglerna
gentemot stadgarna. Vi beslutade att ordningsreglerna ska ändras till att uppsägningsdag för
lott är den 1 mars, i likhet med det som står i stadgarna.
6§ Utlottning av pallkragar i kyrkhörnet
Vi genomförde på mötet utlottning av pallkragarna till åtta personer i kön samt tre reserver.
Annika meddelar.
7§ Medlemsgruppernas ekonomiska frihet
Beslut togs att grupper får göra inköp upp till 300 kr utan förhandsansökan. Kvitton sparas.
8§ Vandalisering
För kännedom: natten mellan den 27-28 maj vandaliserades grishuset. Marken där är nu
sanerad och läget är under kontroll.
9§ Info på anslagstavlan
Beslut taget att det ska göras en ny och uppdaterad infolapp från föreningen, Liv
ombesörjer.

10§ Kurs från Studiefrämjandet, Koster.
Jonna deltog i kursen och rapporterade om den på mötet.
11§ Studiecirklar
Vi bildade en studiecirkel och kommer att fylla i deltagarlista på kommande möten. Lena har
fler listor till andra grupper i föreningen. Vi meddelade också studiefrämjandet att vi vill, om
möjligt, ha en permakulturcirkel som de administrerar.
12§ Torgdag på Axel Dahlstöms torg
a) Ingen medverkan från oss denna gång.
b) Beslut om att vi ska jobba för att medverka på höstens torgdag istället. Lena påbörjade
aktivitetslista.
13§ Nästa styrelsemöte
Inplanerat till tisdagen den 21 juni 18.30
Mötet avslutat
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