
Styrelsemöte Grön kultur Högsbo, 2015-01-13 
Närvarande: Elisabet, Birgitta, Lars, Eva-Britt, Marcus, Annika och Anders. 
 
1: Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. 
 
2: Till justerare väljs Lars. 
 
3: Förra åtgärdslistans punkter är genomförda. Punkten som gällde mailutskick till medlemmarna 
om ett eventuellt nytt odlingsområde vid Högsbo sjukhus håller på att sammanställas i samråd 
med den person som driver frågan. 
 
4: Kassörens rapport: Besked från Skatteverket - föreningen behöver ej betala någon skatt. Det 
finns 26500kr på kontot i Ekobanken, plus cirka 1000kr i handkassa och plusgirokontot. Kontakt 
ska tas med revisor inom kort för att boka in en tid. 
 
Gruppsamordnarnas rapport: inget nytt denna gång. 
 
5: Övriga rapporter. 
Eldfesten genomfördes och den allmänna uppfattningen är att det var trevligt, trots inget 
fackeltåg eller live-musik. Det var fint väder, eld och korvgrillning. Föreningen bjöd på korv.  
Elisabet rapporterar att hon nyligen skickade ut ett mail till alla som står i kö för en odlingslott, 
med aktuell köplats och ett erbjudande om en pallkrage. Vi hade vid årsskiftet 36 köande, och 98 
medlemmar. 
Eva-Britt rapporterar att den kompletterande ansökningen om medel för att utvidga området med 
fler odlingslotter har skickatts in till ansvarig person på fastighetskontoret. I ansökan anges att vi 
planerar för 10 nya lotter, 50 m2, och att vi behöver köpa in jord och 4 fruktträd. Kostnaden 
beräknas till 9500kr. Besked lämnas under januari.  
 
6: Framtidsfrågor. 
Årsmötet: Blir den 7/3 kl 13:00 i församlingshemmet. Vi har bokat lokalen från 11-17. Kallelse 
skickas ut till medlemmarna senast den 23/1. Motioner ska ha inkommit senast den 6/2. Alla 
handlingar till årsmötet ska vara klara för utskick till medlemmarna senast den 20/2. 
Frågan om vi ska ha något föredrag eller underhållning i anslutning till årsmötet diskuterades. Vi 
vill gärna ha något, och följande förslag nämndes: 
-Ekobanken kommer gärna och informerar. 
-Någon från Botaniska kanske kan komma och berätta om något odlingsrelaterat? 
-Någon med berättelser/bilder om odling i utlandet. 
-Anders har eventuellt en bekant som är engagerad i miljöfrågor som kanske kunde berätta om 
något (eg naturreservat). 
-Något om Änggårdsbergen som naturområde/reservat. 
-Aina kanske kan prata om odling. 
-Hönsgruppen. 
-Dan Mellander (får, samodling). 
Vi beslutade att först fråga Dan om han kan tänka sig att berätta lite, annars frågar vi Aina om 
hon är intresserad. Annika frågar Dan, Elisabet frågar Aina. 
 



Vi behöver även hitta en ordförande till årsmötet. Förslag: Tobias eller Moa (Annika ställer 
frågan). 
 
Nästa styrelsemöte blir 10/2 kl 18. Valberedningen inbjuds att närvara vid mötet, Annika tar med 
kaffetermos. Bland annat förbereder vi verksamhetsberättelsen vid nästa möte. 
 
Antecknat av Marcus 
Justerat av Lars 
	  


