Styrelsemöte 2016-05-02
Närvarande: Kajsa, Maria, Frida, Eva-Britt, Anders
Mötet öppnas
Val av sekreterare: Frida
Val av justerare: Anders
Godkännande av dagordningen
Kassörens rapport:
-På Ekobanken har vi nu 36 000 kr, på Pay pal finns ca 5000 kr.
-Tiden för inbetalning av medlemsavgift och arrende har gått ut.
-GKH har blivit medlem i föreningen Ekobanken, det kostar 1000 kr i en engångsavgift.
-Ekobanken kommer så småningom att ordna bankgiro osv. Och då kan vi avsluta Nordea och
använda ett konto i Ekobanken istället.
-Randine ha varit på en utbildning om ekonomi för föreningar, genom stadsdelsförvaltningen.
Medlemsfrågor: (tidigare namn gruppsamordnarens rapport)
-Anders skickar ut påminnelser till de som inte betalt medlemsavgift och arrende. Saknar betalning
från ca 20 personer
-Anders börjar skicka ut erbjudanden om odlingslott till de som kommit fram i kön. Vi har fyra st
lediga lotter
Beslut: Att inte hålla på för länge med att jaga de som inte betalat. Efter två veckor from idag så
förlorar de sin plats i kön. (15/5)
-Vi vill försöka öka aktiviteten i grupperna. Kanske behöver vi ändra? Minska antalet grupper? Ta
bort grupperna helt och satsa mer på arbetskvällar? Detta behöver vi prata vidare om på nästa möte!
Vi gör en lista inför arbetskvällen, och en ”att göra- lista” som sätts i boden, för dem som inte kan
komma på arbetskvällen. Maila ut detta till medlemmarna.
Genomgång av åtgärdslista:
-Kajsa kollar sandlåda, kvar på listan till nästa möte allt annat är gjort
-Eva-Britt har varit i kontakt med Familjebostäders rörläggare. Vattenposter och slang verkar redan
vara på plats.
-Flis kommer.
Ny åtgärdslista?
-Mer grus måste beställas till gångarna. Eva-Britt frågar Familjebostäder.
-Börja planera skördedag. Kolla när andra föreningar har.
Arbetskväll 10 maj:
Att göra:
-gräva igen för vattenposter
-Starta gräsklipparna och kolla hur de funkar. Ev klippa gräset
Kent har inte längre hand om maskinerna. Kanske behöver gräsklipparna servas? Många upplever
de som mycket svåranvända.
-Vinbärsbuskar
-Fylla lådan. (pumpa, solrosor)
-Ta ner träd vid hönshuset
-Trädgårdskomposter område B

-Så gräs där lådan stod. Eva-Britt köper gräsfrö
-Flisa/Bära grus
-Bodbygge. Kajsa skickar ut förfrågan om arbetsledning av bygget
-Översyn av möblerna. Anders kontaktar möbelgruppen
-Gräva ner pall för att skydda trädet??
Medodlare:
Beslut: Medodlare som vill ha besittningsrätt till lotten skall vara registrerad medodlare och betala
medlemsavgift i tre år.
Nya ordningsregler:
Beslut: Vi antar de nya ordningsreglerna.
Hönsgruppen:
Hönsgruppen har ansökt om ett årligt bidrag på max 1500 kr/år, till foder, spån osv.
Beslut: Vi beviljar hönsgruppen ett årligt bidrag på 1500 kr, mot uppvisande av kvitton. Som
motprestation skall de delta på arbetsdagar.
Övriga frågor:
-Förfrågan om att vara med på torg-dag på Axel Dahlströms torg. Vi vill inte delta.
-Det är oklart om Nomor fyller på råttlådorna på området.
-Kajsa skickar ut allmän info plus info om jord
-Odlaren med stora lotten vid lilla eldblomman har frågat om att få räta ut sin lott, vi säger nej.
Hans lott är redan större än de andra och det är inte bra att börja ta bort eller dela sargen.
-Kyrkans växthus. Vi får lov att ställa in växter där. Växterna ska vara namnade. NN kollar med
kyrkan en extra gång att detta gäller alla medlemmar.
-Övergång över sargen har efterfrågats. Kanske kan vi göra någon form av flyttbar övergång.
-Kyrkans skylt är på gång. Där finns även plats för info om GKH.
-Vi har beslutat via mail att inte köpa in fler småverktyg. De försvinner, och det blir en onödig
kostnad att hålla på att köpa nya. Varje medlem får själv stå för egna småvertyg. Maila ut detta till
medlemmarna.
-Maria informerar om Öppna trädgårdar, mer info kommer via mail.
Vid pennan
Frida Svensson

