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Styrelsemöte - protokoll
Närvarande: Lars. Eva-Britt, Kajsa, Anders, Marcus, Malin och Annika vid protokollet
1§ Annika förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna
2§ Till justerare väljs Lars
3§ Vi går genom åtgärdslistan från förra mötet
4§ Kassörens rapport: På ekobanken har vi 36 500. Därutöver har vi cirka 10 000 till i tillgångar på övriga konton 
och i handkassan. Gruppsamordnarens rapport: 4 nya medlemmar har fått mail om att anmäla sig till 
arbetsgrupper, en har svarat. På medlemsmötet finns möjlighet att anmäla sig till arbetsgrupperna.
5§ Annika rapporterar från mötet på området där vi mätte upp att vi kan utöka med sex stycken lotter söderut. 
Annika undersöker möjligheterna att få en vattenpost till på området som kommer kallas område C. Eva-Britt 
träffar familjebostäder 8 april kl 13:00 och skickar därefter ut information via mail om vad mötet resulterar i. Om 
någon i styrelsen vill är en välkommen att delta vid mötet.
6§Framtidsfrågor: På medlemsmötet 11 april ska vi förutom frågor från medlemmarna informera om 
arbetsgrupper och fundering på en eventuell omorganisering, informera om styrelsens pågående arbete, kolla upp 
intresse för kurs/workshop, informera om årets komposter. Vi använder ved till att tända i grillen under 
arbetsdagen, ved finns sedan innan. Huvudfokus på arbetsdagen 11 april ska vara på att utöka området, vidare 
arbetsuppgifter tar vi fram när vi har arbetat klart med utökningen av området samt information om 
råttsituationen. De som står först i kö att få de nya lotterna meddelas om detta så att de har en möjlighet att vara 
extra delaktiga. Nästa styrelsemöte blir 28 april kl 18 och därefter 1 juni kl 18. Arbetskväll 6 maj kl 17:30. After 
Garden planeras till 12 juni kl 17:30. Vi planerar att ha ytterligare ett medlemsmöte efter odlingssäsongen, datum 
planeras senare.
7§ Övriga frågor: 
Vi behöver röja ur leksakslådan, Kajsa påbörjar arbetet som sedan kan slutföras på någon av våra arbetsdagar. 
8§ Mötet avslutas
Vid protokollet: Annika Ström Öberg

Åtgärdslista:
Eva-Britt - Kontakta familjebostäder om påfyllning av sand, grus, flis, samt sarg och vattenpost till utvidgningen

Anders  - Utskick till medlemmar
Annika  - Kontakt med kyrkan om vatten
Marcus  - Ordförande 28/4
Kajsa  - Slänga trasiga leksaker 


