Konstituerande styrelsemöte för Grön Kultur Högsbo 2016-03-07
Närvarande: Kajsa, Lars, Frida, Katarina, Anders, Malin, Maria, Annika
Mötet öppnas
Frida väljs till sekreterare för mötet
Anders väljs till justerare för mötet
Godkännande av dagordningen
Rutiner för styrelsemöten under 2016, samt uppdragsfördelning
Eva- Britt fortsätter som kassör, hon har även fortsatt kontakt med Familjebostäder.
Anders fortsätter som ansvarig för arbetsgrupper, medlemsregister, listor, mailfrågor
Kajsa tar över Marcus ansvar för mail och delvis blogg
Lars fortsätter som ansvarig för hemsida/IT
Frida, Maria och Annika delar på sekreterarrollen
Annika (fd ordförande) och Katarina är admin för Facebook. Vi tror att Annika vill vara ansvarig
för sociala medier. Hon fortsätter även som GKH representant i samverkansgruppen. (kyrkan, GKH,
stadsdelen)
Vi beslutar att ha styrelsemöten 1 gång/månad. Under våren är det styrelsemöte: 4 april, 2 maj, 13
juni. Kl 18 i kyrkans lokal.
När kallelsen till styrelsemötet kommer på mailen bör alla svara ifall de kommer eller inte. Så att
mötet blir beslutsmässigt och så att suppleanterna vet om de behövs.
Val av firmatecknare
Ordförande Kajsa Landström och kassör Eva-Britt Törnqvist väljs som firmatecknare, och de
tecknar firma var för sig.
Kassörens och gruppsamordnarnas rapporter
Inget särskilt finns rapportera
Inför årsmötet har 25 betalat medlemsavgift via pay pal utan problem. Några få har haft tekniska
problem och två vill ej använda pay pal.
Genomgång av åtgärdslista och upprättande av ny lista
Ingen åtgärdslista finns.
-Lars tar på sig att döpa om filerna för styrelsemöten på hemsidan, så att de hamnar i ordning och är
lättare att hitta bland. Sekreterarna ska sedan följa samma mall för alla möten; datum och
mötesform i PDF-format. Ex 20160307.konst.styrelsemöte.pdf
-Kajsa tar på sig att kolla belysningsalternativ
-Katarina kollar med Park och Natur, samt andra odlingsföreningar hur de löst belysning
Framtidsfrågor
-Utbyggnad av boden. Vad vill vi ha?Bygga själva på arbetsdag eller kalla in proffs? Pris? Katarina
kollar upp olika alternativ och kontaktar hönsgruppen
-Malin går igenom ordningsreglerna, och mailar ut förslag på ändringar innan nästa styrelsemöte
-Anders fixar ett välkomstbrev till de nya medlemmar som ska få lott nu
-Kajsa fixar ett Hej-inlägg på bloggen

Övriga frågor
Arbetsdag bestäms till 16 april, kl 12-16
Det som behöver ordnas då är:
Gräva för vattenpost. Anders pratar med Börje på Familjebostäder om hur djupt osv
Lampor
Vårfix
Laga dörr på boden
Grillen tänds kl 11 för hungriga och morgonpigga
Mötet avslutas
Vid pennan
Frida Svensson

