Styrelsemöte Grön kultur Högsbo, 130610
Närvarande: Annika, Birgitta, Eva-Britt, Martin, Lars, Marcus, Tobias, Elisabet.
§1

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

§2

Till justerare väljs Tobias.

§3

Genomgång av åtgärdslista
Ett par punkter kvarstår och förs över till nästa lista. Inköp av postlåda för
kontakt med styrelsen. Kontakt med Niclas Wennberg för information om
kostnader för grisar.

§4

Rapport från kassören
De flesta medlemsavgifter och arrenden har kommit in, och det finns nu
ca 39 000:- på kontot och ca 1500:- i handkassan.
Rapport från gruppansvariga
De flesta arbetsgrupperna fungerar bra. Ett par grupper har något få
medlemmar, men det finns några nya medlemmar att fördela till grupper.
Samrådsgruppens sammansättning och arbete håller på att förändras
efter önskemål från styrelsen och föreningens samarbetspartners.

§5

Övriga rapporter
Rapport från samrådsmöte 130610
Man har beslutat om Eldfest 18/12 17.30. Kommunen och kyrkan
kommer att göra en mer riktad information om Eldfesten till skolor mm.
Kyrkan bokar kören Rabalder och har ett önskemål att GKH betalar 1/3
av kostnaden. Styrelsen beslutar att bidra till arvodet till kören.
Kyrkan har fått pengar till Kulturodlarparken för bl.a. portal och skyltar.
Det kommer ev. att bli en invigning av portalen vid Torgdagen den 28/9.
Vid torgdagen är SDF positiva till att GKH deltar som förening, och även
att enskilda medlemmar deltar med försäljning.
Det finns önskemål om att GKH bidrar med volontärer för att bemanna
kyrkans loppmarknad och café på lördagar och söndagar. GKH lovar att
ta upp frågan med medlemmarna.
Helena K kommer att sluta i kyrkan under sommaren. Odlingarna
kommer senare att skötas på annat sätt.
Kommunen har en ny kontaktperson till föreningen, hälsopedagog Anna
Eriksson, som ersätter Peter Karlsson.
Arbetsdag
Det blev en mycket lyckad arbetsdag 20/5. Den var väl organiserad och
>30 medlemmar deltog. Här blev också arbetet med snigelel klart.

Torgdag
Föreningen deltog på Torgdagen den 1/6 med information och viss
försäljning. Det var en lyckad dag och vinsten från försäljningen blev
260:-. Hönsgruppen deltog med Information och fick också bidrag till sin
verksamhet.
§6

After work
After work blir fredagen den 14 juni 18.00. Styrelsen kommer ca 17.30
för att förbereda bord etc.

§7

Framtidsfrågor
Medlemsmöte
Ett medlemsmöte beslutas till 20/8 18.00. Förslag att ge en kortfattad
ekonomisk rapport för den del av året som varit. Planering av
Skördedagen. Informera medlemmarna om kyrkans kafé och önskemål
om volontärer.
Skördedagen blir 8/9 11-14.
Höstens torgfest 28/9.
Nästa styrelsemöten är 11/7 och 12/8 18.00.

§8

Övriga frågor
Kyrkhörnsgruppen har begärt 1500: - i en handkassa för att köpa växter,
lökar etc till kyrkhörnan och området utanför. Styrelsen beviljar summan
för inköp, men anser inte att en handkassa är bästa lösningen. Pengar
kan fås från kassören efter inköp, eller som förskott inför inköp. Alla
utgifter ska redovisas med kvitto.
Det finns en mycket misskött lott i område B. Birgitta tar kontakt med
odlaren och påminner om att rensa upp.
Eva-Britt har varit i kontakt med Park och Natur angående nedsågning
av grenar och med Familjebostäder för leverans av grus till gångar och
sarg.
Liv har lämnat in bilder för publicering på hemsidan.
Påminnelse om medlemsavgifter kommer att skickas ut till de köande
medlemmar som inte betalat senare under sommaren.

§9

Mötet avslutas

Tobias Lundqvist
Justerare

Elisabet Ohlsson
Sekreterare

