Styrelsemöte Grön kultur Högsbo, 130711
Närvarande: Annika, Birgitta, Martin, Lars, Elisabet.
§1

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

§2

Till justerare utses Martin.

§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
Kassören är inte närvarande.
Efter genomgång av inbetalda avgifter från lottägare har 2 medlemmar
betalat för lite och informerats om detta. 2 lottägare har inte betalat alls
och har informerats via mail vid 2 tillfällen. Då det är sommar och många
är bortresta avvaktar vi till augusti innan vi tar kontakt med dessa igen.
Ca 1/3 av medlemmarna i kön har inte betalat medlemsavgift. Dessa
kommer att få en påminnelse efter sommaren.
Rapport från gruppansvariga
Inget nytt att rapportera. Det har försvunnit vattenpostnycklar och fler
behöver köpas in.
Beslut om samrådsgruppen planeras och beslutas vid nästa
styrelsemöte.

§5

Övriga rapporter
After garden work
Den 14 juni bjöd föreningen in till after garden work. Det blev en lyckad
och trevlig kväll med ca16 vuxna och 6 barn som grillade åt och drack
tillsammans.

§6

Framtidsfrågor
Medlemsmöte
Program: Presentation av arbetsgruppernas struktur.
Ge möjlighet för nya medlemmar att välja och gå med i en
arbetsgrupp.
Planering av Skördedagen.
Halvårsrapport från kassören.
Annika bjuder på rabarberchutney och ost, och delar ut
recept.
Skördedagen
Vid skördedagen har föreningen tidigare köpt in kakor från
dagverksamheten Uppsvinget till serveringen. Beslutas att göra detta
även i år.

Det är positivt om det finns många som har något att sälja på
skördedagen. Medlemmarna informeras i god tid och områdets biodlare
bjuds in till dagen.
§7

Övriga frågor
Grus
Föreningen har fått en stor hög grus av Familjebostäder som är lämplig
till gångar och även till sargen. Vi är ombedda att flytta den denna vecka.
Hälften är klar och vi får efter bästa förmåga arbeta med detta i helgen.
Lås
Morgonen 7 juli hittas redskapsboden öppen med låset borta. Även
nyckeln till kyrkans förråd saknas. Inget annat saknas och kyrkans förråd
är låst. Nya lås har införskaffats och nytt lås är lämnat till kyrkan.
Fågelbad
Ett litet fågelbad håller på att färdigställas i gräset i område A
Planering av området
Styrelsen är positiv till egna projekt och initiativ till att utveckla området.
Däremot vore det lämpligt att ha en långsiktig plan för hur vi vill utveckla
området och framförallt en samordning av projekten.

§8

Mötet avslutas

Martin Bergman
Justerare

Elisabet Ohlsson
Sekreterare

