Styrelsemöte Grön kultur Högsbo, 130506
Närvarande: Annika, Birgitta, Eva-Britt, Martin, Lars, Elisabet, Marcus (från punkt 5).
§1

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Till justerare väljs Birgitta.

§3

Genomgång av åtgärdslista från föregående möte.

§4

Rapport från kassören
Kassör och ordföranden är nu firmatecknare för föreningen och har
tillgång till bankkontot. Det finns nu ca 38 000:- på kontot.
Rapport från gruppansvariga
Arbetet med beskrivning av arbetsgruppernas till hemsidan pågår. Man
håller också på att fördela nya medlemmar till arbetsgrupperna.
Gruppansvarig kontaktar arbetsgrupperna för att inventera vilka uppgifter
som är lämpliga att utföra under den gemensamma arbetsdagen.

§5

Övriga rapporter
Kort rapport från medlemsmötet.
Möte med kyrkan
Ordföranden har haft ett första möte med Lotti i kyrkan. Det var ett
positivt möte med ömsesidigt intresse för fortsatt samverkan. Grön kultur
Högsbo (GKH) har gentemot kyrkan fria händer att planera sitt arbete
och sin del av området. GKH kan även i fortsättningen boka och
använda lediga lokaler i kyrkan. Kyrkan har fått bidrag för utveckling av
området som bl.a. ska användas till skogsträdgården, till skyltning inom
området och en poesiutställning. Lotti har önskan att samrådsmötena
med GKH-Kyrkan-SDF i fortsättningen mer ska ha fom av
styrgruppsmöten med färre representanter från GKH. Ordföranden i GKH
och Lotti kommer att fortsätta ha möten med jämna mellanrum.

§6

Verksamhetsplanen fastslås och kommer att läggas ut på hemsidan.

§7

Arbetsdag
Arbetsdagen planeras till 20 maj 18.00.
Preliminärt förslag av arbetsuppgifter: städa boden, allmän städning av
området, fixa trädgårdsmöbler, rensning runt sargen, ev snigelel,
kompostarbete, rensa/göra ordning i slänten ovanför område A. Var och
en tar med egen fika.

§8

Framtidsfrågor
Torgdagen 1 juni 10-14. Birgitta kan stå på torget under torgdagen.
Elisabet kan hjälpa till och starta upp på morgonen.
Nästa styrelsemöten är 10 juni och 11 juli 18.00.

Odlingarna på lotterna ska startas före 15 maj. Styrelsen gör en
inventering av området i slutet av mötet, och påminnelser skickas till de
medlemmar som inte kommit igång med odlingen.
Kassören kommer att gå igenom inbetalda medlemsavgifter och
arrenden. Därefter skickas påminnelse om avgiften till de lottägare som
inte betalat.
Afterwork för medlemmar i föreningen planeras till fredagen den 14 juni
klockan 18.00. Var och en tar med egen mat och dricka.
§9

Övriga frågor
Kontaktvägar inom föreningen
Samrådsgruppen har haft möte och diskuterat möjligheter att förbättra
kommunikationerna inom föreningen. Man har förslag att skapa en epostlista för kontakter mellan medlemmarna. Man föreslår också att vi
sätter upp en postlåda vid anslagstavlan/boden för förslag och
synpunkter till styrelsen och att anslagstavlan delas upp för olika typer av
information.
Som ett första steg beslutas att vi köper in en postlåda för att förenkla för
medlemmar att komma i kontakt med styrelsen.
Utökning av området
Marcus har varit i kontakt med Niclas Wennberg om möjligheten att ha
grisar för att förbereda marken för nya odlingslotter söder om område B.
Niclas är mycket positiv och kan ordna allt praktiskt om GKH kan ordna
finansiärer och volontärer. Det kommer att ta ca 2 månader för grisarna
att bearbeta jorden. Marcus fortsätter kontakten med Niclas för att få
fram hur stora kostnaderna är. Ett förslag är att starta till hösten för att
kunna börja odla våren 2014.
Jord
Det har kommit önskemål från en medlem att föreningen köper in jord till
medlemmarna. Föreningen har inte lagt in det i budget för 2013 och med
en leveranstid på ca 2 veckor kommer det att bli för sent att köpa jord i
år. Styrelsen ställer sig positiv till att köpa in jord till säsongen 2014.
Täckmaterial
Eva-Britt har undersökt och hittat fårull som kan användas till täckodling.
Barn
Familjebostäder kommer att leverera ny sand till sandlådan. Beslut att
föreningen köper in och kompletterar de leksaker som finns.

§10

Ordföranden avslutar mötet.

Birgitta Mansfeld
Justerare

Elisabet Ohlsson
Sekreterare

