Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo 2014-05-05
Närvarande: Marcus, Anders, Lars, EvaBritt, Annika, Elisabet, Sofia, Birgitta.
§1

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna

§2

Till justerare väljs Elisabet

§3

Några punkter från förra åtgärdslistan är inte avslutade utan överförs till nästa

§4

Rapporter från kassör och gruppsamordnare
Kassören rapporterar att vi har 33000 kr på ekobanken och 3000 kr på plusgirot, men
hemsidan och den nya jorden är inte betald
Gruppsamordnarna har kontaktat de lottinnehavare som inte tillhör någon arbetsgrupp.
En person per lott ska tillhöra en arbetsgrupp. Även de som står i kö för lott och har
pallkrage kommer kontaktas och uppmuntras att tillhöra en arbetsgrupp

§5

Genomgång av budget 2014
Det beslutas att flytta 1000 kr från vardera från Utveckling av området och Underhåll till
Marknadsföring p.g.a. den höjda avgiften för webbhotellet.
2000 kr flyttas från Utåtriktad verksamhet (eftersom kyrkan i år finansierar hela
eldfesten) och fördelas jämnt till Jord och fräs samt Maskiner och redskap

§6

Övriga rapporter
Annika rapporterar från Samverkansgruppen. Det kommer beta får på kyrkans område,
vilka vi har möjlighet att låta beta på GKH:s område. Den 15:e juni under torgkalaset
ordnar GKH kaffe efter utomhusgudstjänsten, kaffet kommer finnas på GKH:s område.
Den 17:e december ordnas eldfest, kyrkan står för hela kostnaden
EvaBritt pratade med Nomor när de placerade råttgift på området. En låda står nu under
hönshuset men mannen från Nomor tycker att 34 fler behövs för ett område av denna
storleken. Efter kontakt med Park och Natur beslutas att fler skall ställas ut
Nya möbler kommer i veckan

§7

Framtidsfrågor
Mjölksyrningen flyttas till höst, eventuellt sista helgen i augusti om det passar
kurshållaren.
Arbetsdagen är den 14: maj kl 17.30
Skördedagen är den 6:e september
After garden och medlemsmöte är den 14: juni kl 17.00
Kyrkkaffe infaller efter utomhusgudstjänsten, den 15:e juni kl 12.00

§8

Övriga frågor
Sista dag för att betala sin lott var den sista april, de som inte betalat kommer få ut en
påminnelse
Ett nytt barnbord bestlutas köpas in

§9

Nästa möte är 140603 18.00, och nästnästa 140614 15.00

§10

Mötet avslutas

Elisabet Ohlsson

Sofia Gunnarsson

Justerare

Sekreterare

