Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo
Protokoll 2015-08-05
Närvarande: Eva-Britt, Kajsa, Anders, Annika, Birgitta.
1§ Annika förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
2§ Till justerare väljs Anders och Kajsa väljs till mötets sekreterare.
3§ Ingen åtgärdslista från förra mötet, ny lista upprättas under mötets gång.
4§ Kassörens rapport: På ekobanken har vi 36 500. Ca 4500:- på plusgirokontot och ca 500:- i
handkassan.
Gruppsamordnarens rapport: Flytten till den nya domänen för hemsidan funkar och så även mailen.
Alla nya medlemmar har tilldelats arbetsgrupper. Några av grupperna fungerar väldigt bra men det
är mycket arbete för vissa grupper. Hjälp kan fås under arbetsdagen med delar av arbetet.
5§ På grund av semester finns det inget att rapportera. Annika skickar ut ett mail med info till
medlemmarna om de kommande aktiviteterna i föreningen samt uppmaningar till alla med
odlingslotter att se över ogräs i gångar och på lotterna.
6§ Framtidsfrågor: Förslag om studieresa till Lammen och Bonden. Förslag på kurser är en jordkurs
och en svetskurs. Anders kollar upp om det finns möjlighet för någon i föreningen som kan leda
kurser. Beslut om vilka kurser som blir tas vid senare möte.
Datum för skördedagen blir den 5 september kl 11-14. Styrelsen planerar för skördedagen.
Datum för eldfesten blir 16 december kl 17.30.
Höstens arbetsdagar blir 1 september kl 17.30 och 19 september kl 10-17 med medlemsmöte kl 13.
Det kommer också att vara gemensam grillning båda dagarna. Styrelsen upprättar en åtgärdslista för
arbetsdagen.
Nästa styrelsemöte blir 20 oktober.
7§ Övriga frågor: Önskemål om en gemensam bokashi-kompost framförs. Eva-Britt tar fram ett
kostnadsförslag till nästa möte för hur det skulle kunna lösas. Att fler medlemmar skulle använda
maskkomposten är också ett önskemål. Kompostgruppen tar tag i frågan.
Det diskuteras också hur föreningen bäst ska kunna använda sig av sociala medier för att nå ut till
sina medlemmar. Ett förslag är att bli mera aktiv på bloggen.
8§ Annika avslutar mötet.

