Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo, 140113
Närvarande: Birgitta, Annika, Martin, Lars, Eva-Britt, Valberedningen
(auskulterande)
§1 Mötet öppnas och alla hälsas välkomna
§2 Till sekreterare för mötet väljs Martin (då ordinarie är frånvarande).
Till justerare väljs Birgitta.
§3 Kassören rapporterar behållningen på kontot (ca 30 000kr) och hur det går med
kontoöppnandet på Ekobanken.
Gruppsamordnare rapporterar att e-postaliasen för arbetsgrupperna är klara att
meddelas grupperna.
§4 Rapporter:
-Annika och Martin rapporterar från mötet med kyrkan om skyltar, portal,
anslagstavlor på odlingsområdet. Nästa möte med kyrkan är 4 februari. Till
sommaren hoppas de vara uppsatta.
-Vi utvärderade eldfesten: Överlag väldigt positivt. Mycket bättre med deltagare
(75 st), musik och eld och fikat lyckat. Dock hade fackeltåget avgått lite för tidigt
och några barn hade blivit rädda av eldshowen. Vi pratade också om säkerheten
kring eldblommorna när det blåser.
-Eva-Britt och Annika rapporterar från mötet med Tomas på familjebostäder. Både
att få grill och flis har beviljats.
-Medlemslistan: Eva-Britt och Elisabet har gått igenom den och mailat de i kön.
Föreningen har ca 90 betalande medlemmar varav ca 25 i kö.
-Råttrapport: Råttorna har grävt sig in i maskkomposten. Martin ska ta upp det
med kompostgruppen. Eva-Britt ska kolla upp om det kanske har med kött som
läggs där att göra, och med kompostbutiken om vad man kan göra.
§6 Framtidsfrågor
-Årsmötet blir 30 mars kl 14-17 i kyrkans lokaler.
Elisabet frågar biodlaren på vårt område om han kan hålla föredrag. Elisabet ska
skicka ut en "förkallelse" redan denna vecka, eftersom motionstiden går ut (1 feb)
så långt innan mötet är.
-Vårens kurs: mjölksyrning en kväll med Bente, som tillfrågats. Annika kollar när
hon kan och med studiefrämjandet om att arrangera tillsammans med dem.

-Nästkommande styrelsemöten:
3 feb kl 18
24 feb kl 18
24 mars kl 18
Annika meddelar styrelsen det.
§7 Övriga frågor
Fråga om hur valberedningen kommer att arbeta? De kommer att göra en
nomineringanmodan (ett utskick till medlemmarna där de ombeds föreslå
ledamöter). De kommer också ringa runt till nuvarande styrelsemedlemmar för att
fråga vilka som ställer upp för omval och om någon hoppar av.
§8 Mötet avslutas

Birgitta Mansfeld
Justerare

	
  

Martin Bergman
Sekreterare

