Styrelsemöte Grön kultur Högsbo, 140407
Närvarande: Annika, Birgitta, Lars, Jessica, Sofia, Marcus, Elisabet.
§1

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

§2

Till justerare väljs Marcus.

§3

Konstituerande av styrelsen, arbetsuppgifterna i styrelsen fördelas:
Sekreterare: Sofia.
Kontaktlistor, medlemslistor: Elisabet.
Kommunikation/mail: Elisabet, Annika.
Gruppsamordnare: Marcus och Anders.
Blogg/Hemsidan: Hela styrelsen.
Samverkansmöte tillsammans med ordförande: Lars, Jessica eller annan
styrelseledamot.
Evenemangsansvarig: Tas upp på senare styrelsemöte.
Kontakt med Familjebostäder och Park- och Natur: Eva-Britt

§4

Rapporter
Kassören är frånvarande men har lämnat rapport om att föreningen just
nu har ca 36 000:-. Av dessa är 20 000:- placerade på Ekobanken
(15 000:- på fasträntekonto och 5000:- på sparkonto).

§5

Övriga rapporter
En ny lätt skottkärra är inköpt och låset till redskapsboden är bytt.

§6

Framtidsfrågor
Kursen i mjölksyrning blir lördagen den 10 maj och beräknas pågå i 2-3
timmar. Den arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.
Vårens arbetsdag planeras till onsdag 14 maj kl.17.30.
Aftergarden planeras till 14 juni 17.00.

§7

Övriga frågor
Jord/Flis
Den inköpta jorden är snart slut och det beslutas att föreningen beställer
mer. Ny flis behövs till gångarna och kontakt tas med Familjebostäder för
att få ett lass.
Hemsida
Priset för hemsidan har stigit och kostar nu ca 2500:-/år. Det finns
billigare alternativ, men det kräver också en del arbete att byta. Styrelsen
beslutar att fortsätta med samma hemsida 1 år till.
Bok
Boken ”Självhushållning” av J. Seymore har utkommit i ny svensk
upplaga. Det beslutas att köpa in den till föreningen.

Omställningskarta
Studiefrämjandet kommer att ta fram en karta över grupper/initiativ som
arbetar med hållbarhets- och omställningsfrågor i Göteborg. Grön kultur
Högsbo ställer sig positiv att finnas med på denna omställningskarta, och
kontakt tas med Studiefrämjandet.
§8

Nästa styrelsemöte är måndag den 5 maj klockan 17.00.

§9

Mötet avslutas med att gå igenom odlingsområdet.

Marcus Svensson	
  
Justerare

Elisabet Ohlsson
Sekreterare

