Styrelsemöte

2016‐10‐03

Kommande möte
Eldsfesten

7 november, 9 januari
troligen måndag 5 december kl 18.00

Närvarande

Kajsa, Anders, Eva‐Britt, Lars och Maria

Mötet öppnades
Val av justerare

Lars

Godkännande av dagordning
Kassörens rapport
Eva‐Britt har tagit fram ett exel‐dokument som redovisar ekonomiska läget, hon kompletterar
ytterligare till nästa möte. Några poster avviker från budget, men sammantaget ser ekonomin god ut.

Medlemsfrågor
Anders ringer några medlemmar som inte skött sina lotter under säsongen och påminner.
Styrelsen beslutade att framöver försöka hitta ett mer enhetligt sätt för hur vi ska följa upp de fall där
odlare inte sköter sina lotter.
Ihop med arbetsdagen går de från styrelsen som är där, en runda i området och kontrollerar
lotternas skötsel, enligt ordningsreglerna.

Åtgärdslistan
Kajsa mailar ut.

Arbetsdag och arbetsgrupper i framtiden
Arbetsdag lördag 8 oktober kl 13‐16, arbete enligt separat lista.
Tidigare arbetsgrupper:
Anders påbörjar ett utkast om upplägg och principer för gemensamma arbeten, enligt beslut på
medlemsmöte. Upplägget redovisas på årsmötet.

Kurs och händelser i höst/vinter
Föreläsning i höst om jordförbättring:
Eva‐Britt mailar Åke Wikström igen och efterfrågar datum under november för föreläsning.
Eldfesten:
Anders bokar lokal.

Övriga frågor
Marken
Familjebostäder äger inte längre någon del av marken vi odlar på, utan Fastighetskontoret har tagit
över deras mark. Det innebär att Grön Kultur Högsbo kommer att skiva avtal med Fastighetskontoret
och arrendera marken, vilket kommer kosta ca 4200 kr/år. Avtalsarbetet är påbörjat.
GKH kommer ingå i Stadsnära odling, lika flertalet odlarföreningar.
Får‐huset
Vi får lov att använda kyrkans ”får‐hus” under vintern, för möjlig förvaring av större redskap.

Belysning
Styrelsen arbetar fortsatt med att hitta en mer permanent lösning för belysning i och runt
arbetsboden, tills vidare får Lars i uppdrag att sätta in en tillfällig batteridriven belysning i boden.
Daglig verksamhet
Eventuellt kan GKH få möjlighet att ta emot någon från dagligverksamhet. Fortsatt kontakt.
Kalender
Lars tittar på att lägga till kalenderfunktion på vår hemsida.

Mötets avslutades.

/Maria H

