Grön kultur Högsbo Styrelsemöte 2015-11-24

Närvarande: Annika, Eva-Britt, Marcus, Birgitta, Anders och Lars


1§ Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Annika

2§ Val av justerare
Marcus väljs som justerare

3§ Val av sekreterare
Lars väljs som sekreterare

4§ Stående punkt: Kassörens och gruppsamordnarnas rapporter
- Eva-Britt rapporterar att hon sammanställt räkenskaperna fram till oktober 2015, och att ekonomin i föreningen är god. Vi har fått in mer pengar än budgeterat vad gäller medlemsavgifter och vi har inte gjort av med alla pengar vi budgeterat på utvidgningen av området samt utåtriktade aktiviteter. Styrelsen konstaterar att detta innebär att vi har lite pengar att lägga på eldfesten, samt att en del av pengarna till utvidgningen kommer läggas nästa år istället för att bland annat dra ut vatten till en ny vattenpost samt att köpa in fler fruktträd.

- Även om det nu är lite lågsäsong kommer det in lite nya medlemsansökan, ca 5-6 sedan förra mötet.


5§ Stående punkt: Rapporter 
- Annika rapporterar att det återupptagits lite kontakt med kyrkan om samarbeten igen efter att dessa legat på is en längre tid. Styrelsen är positiv och vill gärna uppmuntra detta.

- Lars rapporterar om möjligheterna att börja använda paypal för att ta in betalning av medlemsavgifter för nya och gamla medlemmar via kontokort på nätet istället för bankgiro/plusgiro. Detta kommer kosta en liten slant i avgifter, men förhoppningsvis leda till betydligt mindre administration och färre glömda medlemsavgifter. Styrelsen beslutar att prova det lite försiktigt nu under vintern för nya medlemmar och ta ett mer definitivt beslut efter årsmötet.


6§Framtidsfrågor – eldfesten 16/12, årsmöte 27/2
- Eldfesten: Anders köper ved, Marcus skickar ut inbjudan. Annika köper korv, Eva-Britt fixar glögg, Birgitta köper diverse annat alla efter återkoppling på inbjudan om hur många som väntas komma.

- Årsmötet: Annika bokar den mindre lokalen i kyrkan. Vi ägnar nästa möte åt handlingarna samt förslag till stadgeändring bla om ändrad tid för medlemsavgiften.


7§ Övriga frågor – ny hobbygrupp
- Styrelsen konstaterar att det finns intresse i föreningen av att starta upp en ny grupp som ägnar sig åt lite gemensamma odlingar om diverse överblivna delar av området, samt en mer barn-inriktad odling. Styrelsen ställer sig positiv till detta, men vill gärna få in lite mer konkret från de inblandade var/vad de vill göra, och att eventuella överlappande projekt gärna kan samordnas med kyrkhörnsgruppen som ägnar sig åt liknande verksamhet. 

8§ Mötet avslutas

Nästa möte:
12:e jan 2016
