Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 27 mars 2012
1§ Stående punkter: kassören och gruppsamordnaren rapporterar
Kassören: inget nytt att rapportera.
Gruppsamordnaren: Många grupper fungerar inte som de ska. Sarggruppen har hört av
sig ang ett gammalt beslut om att gräva ett ca 10 cm brett dike på utsidan av sargen för
att förhindra ogräs och sniglar i odlingarna. Men sarggruppen fungerar inte, så det
åtgärdas aldrig. Frågan kommer att ta upp på nästa medlemsmöte, Marcus ombesörjer.
2§ Konstituerande av styrelsen
1 Ordförande: Lena Bergström
2 Kassör: Liv Vikingsson
3 Sekreterare: Hanna Alexandersson
4 Bidragsansvarig: Eva-Britt Törnqvist
5 Kommunikationsansvarig 1: Annika Ström Öberg, omval.
6 Kommunikationsansvarig 2: Elisabeth Ohlsson, nyval.
7 Ny till samverkansgruppen: Martin Bergman
8 Köansvarig: Tobias Lundqvist (tillsammans med medlemmarna Stina Lindqvist och
Nadja Isaksson)
Suppleanter är enl årsmötet valda i nämnd ordning: 1 Marcus Svensson, 2 Lars Gäfvert,
3 Birgitta Mansfeld. Suppleanter rings in vid behov, då ordinarie ledamot meddelat
frånvaro.
3§ Rapporter
1. Thomas Samuelsson på Familjebostäder kan ombesörja leverans av grov flis till
gångarna a 600 kr exkl moms per kubik, en lastbil rymmer 10 kubik. Diskussion
om detta är för dyrt och om vi ska hitta en billigare leverantör.
Fråga om vi ska köpa kollektiv jord väcktes samtidigt. Innan beslut fattas i dessa
två frågor ska vi till nästa möte undersöka olika leverantörers priser.
2. Kompostgruppen meddelar att vi nu får ta jord från den första kompostlimpan.
3. Ordförande har haft möte med Thomas S på koloniområdet. Han hade
synpunkter om att det ger ett skräpigit intryck med olika högar, lådor och
plastsäckar.
4. Martin i styrelsen byter sin lott med den skuggiga lott som tidigare önskats bytas
av dess lottinnehavare.
5. Pallkragar finns att köpa för 50 kr styck (Lena).
6. Städdag söndag 1 april då vi bl a ska få bort nämnda skräpiga högar och lådor.
7. Inköp av redskap. Önskemål har inkommit om inköp av olika nya redskap. Vi
beslutade att börja med att köpa in en grenkap och en sekatör.
8. Ekologisk sättpotatis finns att köpa på Kungstorget.
4§ Medlemsmöte
Datum bestämt till den 24 april kl. 18.00. Helena Kretz, arbetsledare för Kyrkans Fas 3arbetare, kommer att bjudas in för information om planerna för området/KOP.
5§ Övriga frågor
1. Budget kommer att upprättas vid nästa möte.
2. Frågan om inköp av jord – vänta med till nästa möte.

3. Sprida info om hur vi minskar risk för potatisbladmögel. Lena gör anslag till
anslagstavlan och Annika tar med i kallelsen till nästa medlemsmöte .
4. Ang årsbokslutet: vi konstaterade att vi förra året hade ett budgetunderskott
eftersom vi hade några stora utgiftsposter. Detta kommer att finnas i åtanke vid
utformandet av detta års budget.
5. Grupperna: en undersökning av läget i grupperna behövs och ska diskuteras på
nästa medlemsmöte.
6. Info om kommande styrelsemöten kommer numera att finnas i mejlutskick med
protokoll och åtgärdslista.
7. Kyrkhörnsgruppens planerade utgifter tas upp på nästa styrelsemöte.
8. Ordförande föreslog att vi ska ha en ”föreningsideologisk diskussion” på nästa
styrelsemöte.
9. Frågan om arvoderad styrelse har tidigare väckts, pga att styrelseledamöter
lägger väldigt mycket tid på styrelsearbetet. Förslaget avvisades eftersom det
medför kontrolluppgift till Skatteverket m m. Diskussion om vi istället kan hålla
styrelsen med fika/mat vid styrelsemötena. Annat förslag är att kompensera
styrelseledamöter med presentkort. Frågan tas upp igen vid nästa möte.
6§ Kommande styrelsemöten
Datum bestämt till: 16 april 18.00, 23 maj 18.00
7§ Mötet avslutas
Vid datorn
Hanna Alexandersson, sekreterare.
Justeras
Lena Bergström, ordförande.

