Protokoll styrelsemöte Grön kultur Högsbo 170327

Närvarande vid mötet: Kajsa Landström, Eva-Britt Törnqvist, Dan Melander, Kristine
Larsen, Maria Jisfält, Catarina Segerhjelm & Britta Grönkvist.
1. Mötet öppnades.
2. Till justerare valdes Catarina Segerhjelm.
3. Godkännande av dagordning.
4. Kassörens rapport. Inget nytt att rapportera.
5. Ansvarsfördelning i styrelsen: Mötet beslutade att Kristine Larsen och Catarina
Segerhjelm kommer att dela på ansvaret för medlemsfrågor och kö.
Inför varje arbetsdag kommer en "att göra-lista" att tas fram på styrelsemötet innan
arbetsdagen. Listan skall bestå av två delar; en del med stående punkter som rör vård och
underhåll och en utvecklingsdel. Maria Jisfält ansvarar för att listorna blir utskrivna inför
varje arbetsdag.
Kajsa Landström ansvarar för att uppdatera stadgarna på hemsidan och för att skicka ut
nyhetsbrev till medlemmar.
6. Diskussion kring medlemsfrågor och rutiner vid uppsägning av lotter.
7. Inför odlingssäsongen 2017 är iordningsställande av komposterna prio 1. Dan
Melander ansvarar för att prata med kyrkans odlare angående samarbete kring komposten
vid område A. Fortsatt diskussion kring detta på nästa styrelsemöte.
Det behövs också
en genomgång/översyn av möblerna. Anläggning av ny sandlåda vid lekplatsen skjuts
upp till senare under säsongen.
8. Medlemmar som är intresserade av att blogga på hemsidan kan kontakta Maria
Hermansson för att få tillgång till detta.
9. Hönsgruppen har lämnat in ett förslag på utbyggnad av hönsgården. För att genomföra
utbyggnaden behöver frågan tas upp med Park & natur som äger marken. Dan Melander
fungerar som styrelsen kontaktperson med hönsgruppen angående utbyggnadens
genomförande. Styrelsen planerar att kontakta hönsgruppen för att få uppgifter om vilka
löpande omkostnader de har under en säsong, detta för att kunna ha kännedom om hur
mycket som skall sättas av i budget för hönsgruppen.
10. Eva-Britt Törnqvist gick igenom checklista för genomgång med nya medlemmar.

Medlemmar har möjlighet att få en genomgång av checklistan i samband med de första
arbetsdagarna på säsongen. Vid nästa styrelsemöte kommer ordningsreglerna gås igenom.
11. Att göra-listor för arbetsdagarna 2/4 och 10/4 upprättades.
12. Catarina Segerhjelm komemr att kontakta markägarna för att fråga om möjligheten
till en permanent grill, den grill vi haft innan behöver bytas ut.
Gödsel från Slottsskogen kommer att levereras torsdag 30/3 eller fredag 31/3.
Frågetecken kring kranen närmast kyrkan område A. Är den trasig? Kontakt med
Familjebostäder om den behöver lagas.
Kyrkan kommer att sätta på vattnet när det inte finns risk för att vattnet skall frysa.
Förfrågan om någon kan transportera gräsklipparna för service till Skog och trädgård i
Sisjön.
13. Mötet avslutades

