
PROTOKOLL  FRÅN GRÖN KULTUR HÖGSBO, STYRELSEMÖTE 9 JAN 2012                                                                                                                

Närvarande: Lena Bergström, Annika Ström Öberg, Jonna Dignelius, Lars Gäfvert, Marcus 
Svennson, Hanna Alexandersson  

Från valberedningen: Lena Jansson och Elisabeth Ohlsson 

 

Mötet öppnas. 

1§ Stående punkter: 

a) Ekonomin – inget nytt att notera 

b) Grupperna – inget att rapportera för tillfället. 

2§ Beslut om datum för årsmöte  

Beslut om att hålla årsmötet söndag 11 mars. 

3§ Inför medlemsmötet 

Möjligheten för fler medlemmar att anmäla sig till vårens odlingskurs ska annonseras. 
Förslag gavs också att kontakta andra odlingsföreningar för eventuell medverkan. 

Städningen på området är något som behöver tas upp på medlemsmötet. 

Torgdagen i maj – fråga medlemmar redan nu om förslag på aktiviteter. 

Frågan om potatisodling – ska tas upp för diskussion, samt information från de som var med 
på senaste odlingskursen där ämnet berördes. 

4§ Datum för odlingskursen i vår 

Beslut togs att den ska hållas lördagen den 3 mars. 

5§ Kontroll av avgiftsbetalning 

Diskussion om rutiner för betalningar. Det bestämdes att ett mejl ska skickas ut från 
styrelsen där vi ska uppmana alla medlemmar att skriva sitt namn i kommentarsfältet och ge 
aktuell information om kontaktuppgifter så att påminnelser om betalning med mera blir 
lättare att hantera. 

6§ Pallkragar i kyrkhörnet 

För diskussion på det kommande medlemsmötet. 

 7§ Infolapp till anslagstavlorna 

Lars fick uppgiften att uppföra en ny informationslapp till anslagstavlorna. 

8§ Genomgång av förslag till stadgeändringar  

 Genomgång av styrelsens förslag till stadgeändringar inför årsmötet.  



§9 Övriga frågor 

Valberedningen undrade över skäl till den av styrelsen önskade utökningen av styrelsen till 
sammanlagt 10 personer (inklusive suppleanter) till nästa år. Skälet är tidsaspekten och att 
den nuvarande styrelsen på 7 personer (tidigare 8) fungerar på det sättet att suppleanterna 
förväntas deltaga i samma utsträckning som ordinarie eftersom uppgifterna är många och 
tidskrävande. Förslaget är att det till nästa år ska vara 7 ordinarie ledamöter och 3 
suppleanter så att arbetet kan fördelas på ett bra sätt. 

Rutinerna kring protokollföringen och utskicken av dessa diskuterades också på mötet, det 
bestämdes att de ska skickas ut till styrelsen så snabbt som möjligt för att sedan justeras och 
läggas upp på hemsidan. 

§10 Nästa möte 

Förslag: 6 eller 7 februari. 

 

 

Vid pennan: Hanna Alexandersson 

 

 


