PROTOKOLL GRÖN KULTUR HÖGSBO STYRELSEMÖTE 16 NOVEMBER 2011
Mötet öppnandes.
1§ Ekonomi
Liv redogjorde för ekonomin.
2§ Rapporter från grupper.
Det finns problem bland grupperna, flera av dem fungerar inte som de ska. I nuläget är det
få medlemmar som arbetar och deltar i arbetsgrupperna. En fråga för nästa medlemsmöte.
I gräsklippargruppen kommer det att behövas fler personer framöver då Familjebostäder har
önskat att vi klipper en större del av gräsmattorna, även utanför sargen. Lena kontaktar
Thomas Samuelsson på Familjebostäder för mer exakt information.
3§ Rapport från Ellinor Askmar på Studiefrämjandet odlingskurs
Vi har beslutat att ha en kurs i odling med permakulturinslag i Studiefrämjandets regi. Den
kommer att utgöras av två olika kurstillfällen med olika kursledare och med start måndag 5:e
december.
§4 Kompostgruppen – kurs
Kompostgruppen har önskemål om en kompostkurs vilket de också ska kolla med
Studiefrämjandet.
§5 Samverkan med Lottie och Helene
a) Vi kollade på kyrkans områdesskiss av grisslätten där planer finns på nya buskar och
odlingar.
b) Den 19:e december ordnar kyrkan eldfest på området med fika. Vi ordnar eld och musik.
c) KOP- Kulturodlarparken som har planerats som en övergripande samorganisation av flera
aktörer kring lotterna och odlingen kommer att invigas i vår.
d) Nytt planeringsmöte/samverkansmöte med KOP blir den 8:e februari.
§6 Gångarna
Vi har fått två nya högar med grus av Familjebostäder. Det kommer att mejlas ut en inbjudan
till arbetsdag med grusande av mittgången redan nu på söndag.
§7 Köra bort skräp
Div. skräp som ligger på området bakom den tidigare redskapslådan ska ses över på
arbetsdagen på söndag och vid behov köras till tippen.
§8 Uppsagd lott
En medlem ha sagt upp sin lott och ska få et avslutande mejl.

§9 Nedsågning av grenar
Önskemål om att såga ner vissa grenar på området kommer att åtgärdas.
§10 Eventuella bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§11 Utökning av styrelsen
Vi kommer att kontakta valberedningen för ett förslag om utökning av styrelsen till nästa år
enligt följande uppsättning: 7 ordinarie ledarmöter, 3 suppleanter.
§12 Rutiner kring inbetalning av arrende och medlemsavgift
Vi beslutade att ha tydligare rutiner nästa år, med information om betalning medskickat i
kallelsen till årsmötet.
§13 Medlemsmöte
Planering av nästa medlemsmöte som kommer att hållas den 15:e jan 2012 kl. 13.00
(Kallelse kommer att skickas ut).
§14 Övriga frågor
Potatisfrågan – beslut togs att få ämnet avklarat på den kommande odlingskursen. Frågan
kommer också att tas upp på nästa medlemsmöte och årsmöte.
§15 Nästa styrelsemöte
Förslag: tis. 10:e januari.
§16 Mötet avslutas
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