Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 16 april 2012
1§ Stående punkter: kassören och gruppsamordnaren rapporterar
A) Kassörens rapport
B) Gruppansvariges rapport: Marcus har fått jobb i Jönköping.
Diskussion om gruppernas arbete som inte fungerar bra. Vi behöver tydliggöra för
medlemmarna vad som måste skötas kontinuerligt och vilka grupper som behöver utökas.
Därför beslutade vi att skicka ett pappersbrev med information och uppmaning till
medlemmarna att bli mer aktiva i de olika arbetsuppgifter som finns inom föreningen.
2§ Inköp
A) Jord? Efter diskussion om ifall föreningen även detta år ska köpa jord som alla får ta
av, eller om detta är vars och ens eget ansvar, beslutade vi att även detta år köpa ett
lass kollektiv jord, men att detta blir det sista året. Förhoppningen är att vi ska jobba
mer på ekologisk jordförbättring och komposter i framtiden.
B) Flis? Diskussion om vi ska köpa täckbark eller flis till gångarna. Vi beslutade att ta det
dyrare alternativet grov flis.
C) Färg till boden
D) Bärbuskar? Vi beslutade att vi kan köpa in några buskar till området om intresse finns.
3§ Boden måste målas
Beslut taget att vi ska måla boden framöver. Ska styras upp på medlemsmötet.
4§ Hemsida
Beslut om att vi ska skaffa en ny bättre hemsida, samt att vi ska söka pengar till den.
5§ Budget för kommande verksamhetsår
Budgeten upprättades.
6§ Rapporter
A) Bidrag att söka: Eva-Britt rapporterade.
B) Lenas träff med Tage Nilsson på Park o Natur på området var positiv.
C) Thomas S uttalande efter vår städdag var också mycket positiv om hur området ser
ut idag.
D) Lotta ut pallkragar – de som har pallkrage sen innan får ha kvar den om de vill
(eftersom de fick dem så sent på säsongen i fjol).
E) Kölistan och maillistan ska uppdateras. Tobias tar över arbetet av Liv.
7§ Föreningsideologisk diskussion
Diskussion om vad vi vill vara för förening och hur vi ska kunna samverka med andra parter
på ett bra sätt. Saker som kom upp:
A) Hur stor vikt vi ska lägga på hundra procent ekologisk odling och jordförbättring.
B) Ska vi delta i till exempel Omställning Sverige eller gå med i FOBO (Föreningen för
organisk-biologisk odling) eller andra verksamheter?
C) Ett förslag om ”odlarinspiration” till medlemmar i kön på den nya hemsidan.

D) Att införa någon form av byteshandel inom föreningen.
E) Vi beslutade sätta upp en lottkarta i boden där den som vill kan skriva sina
kontaktuppgifter för mer samverkan mellan medlemmar och lottgrannar.
Dessa frågor kommer att tas upp på kommande medlemsmöten.

8§ Övriga frågor
a) Arbetsordning på arbetsdagar. Nästa arbetsdag ska vara mer uppstyrd och en lista finnas
på vad som behöver göras.

10§ Mötet avslutas
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