Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo, 140324
Högsbo kyrkas lokaler, kl 18
Närvarande: Lars Gäfvert, Jessica Dubois, Martin Bergman, Elisabet Olsson, Marcus
Svensson.
§1 Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.
§2 Till ordförande väljs Elisabet, då ordinarie ordförande är frånvarande.
§3 Till sekreterare väljs Martin, eftersom Elisabet för dagen är ordförande för mötet.
§3 Till justerare väljs Jessica.
§4 Genomgång av åtgärdslistan från förra mötet:
-Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut i tid, 8 mars. (Elisabet)
-Jord har beställts och har anlänt. (Lars)
§5 Rapporter från kassör och gruppsamordnare
-Ingen ekonomirapport eftersom kassören är frånvarande.
-Gruppsamordnarna har sjösatt systemet med e-postalias till arbetsgrupperna. Adress till
varje grupp finns på hemsidan och snart i redskapsboden.
Frågan om arbetsgrupperna själva ska ha kontakten med Familjebostäder, i frågor där de behöver
det, eller om den kontakten ska gå genom styrelsen, diskuterades. Vi väntar med beslut om i
frågan tills vi hört med Eva-Britt och Annika, som i nuläget har de kontakterna, om de bestämt
något om det med Familjebostäder.
§6 Rapporter
Finns inga möten att rapportera från.
§7 Framtidsfrågor
Årsmötet
-Mötesordförande hittad, Sara Norén (ordförande i Redbergsodlarna). Marcus håller
kontakten med henne.
-Martin tar med nyckel till lokalerna.
-Elisabet tar med 5 ex av årsmöteshandlingarna.
-Styrelsen anländer 1h innan årsmötet (kl 13).
-Biodlaren har med sig egen projektor och dator.
Fika årsmötet
Annika har med surdegsbröd.
Martin bakar något sötare.
Jessica bakar något.
Eva Britt köper kaffe, te saft.

Elisabet köper pålägg, komjölk.
Marcus köper sojamjölk, mjölkfritt smör.
Mjölksyrejäsningskursen i vår. Bente bokad, men datum ej bestämt än. Annika frågar
henne om det.
§8 Övriga frågor
Låset till boden som ställt om sig många gånger. Lars köper in ett dyrare som inte gör det.
Elisabet handlar skottkärra som ersättning för den gröna som blev stulen.
§9 Mötet avslutas
Martin Bergman
Sekreterare
	
  

Jessica Dubois
Justerare

