Protokoll styrelsemöte 170424

Närvarande vid mötet: Kajsa Landström, Eva-Britt Törnqvist, Dan Melander, Maria
Jisfält & Britta Grönqvist.
1. Mötet öppnades.
2. Till justerare valdes Britta Grönqvist.
3. Godkännande av dagordning.
4. Kassörens rapport: Föreningen har idag ca 20 000 kr på Ekobanken.
Inkomster kvartal 1 = 14 000 kr
Utgifter 4000 kr, varav 2500 kr i arrende
5. Medlemsfrågor: Kajsa skickar ut mail till köande medlemmar angående möjlighet att
få odla på delar av en medlems lott under odlingssäsongen 2017 samt eventuella lediga
pallkragar. Mail skickas till lottinnehavare med påminnelse om att odling skall ha
påbörjats 15/5 enligt stadgan. En avstämning av området kommer att göras av styrelsen
runt den 1/6.
6. IT-frågor hemsida/mail: Två medlemmar i styrelsen tar paus från styrelsearbetet under
maj månad. Under den tiden kollas mailen en gång i veckan av de övriga i styrelsen, som
har inloggningsuppgifter.
7. Hönsgruppen: Hönsgruppen har lämnat in uppgifter om sina inkomster och utgifter
under året. Styrelsen beslutade att ge 1500 kronor i foderbidrag + begärda 2000 kronor
för utbyggnad av hönsgården. Hönsens foder kan komma att kosta mer än beräknat och
hönsgruppen kan då ansöka om mer bidrag från föreningen. Eva-Britt meddelar
hönsgruppen angående ovanstående beslut samt att hönsgruppen behöver kontakta
markägaren angående utbyggnaden, så att det inte blir några problem.
8. Komposten: Dan skall göra en skiss över ny kompost vid område A och räkna på hur
mycket virke som behöver köpas in. Kyrkan kommer att stå för en del av kostnaden för
den nya, gemensamma komposten.
9. Arbetsdag: Att göra-listor för arbetsdagarna 6/5 + 16/5 förbereddes.
10. Övriga frågor: Eva-Britt beställer grus till sargerna.
Förfrågan Familjebostäder om vi kan få hjälp med mindre flis till området eftersom det
blev felbeställt av dem förra säsongen.

Eva-Britt har pratat med ansvarig för daglig verksamhet på Axel Dahlströms torg och de
kommer att hjälpa oss att rensa i grusgångarna på området.
Diskussion kring eventuellt inköp av elgräsklippare.
11. Mötet avslutades

