
Konstituerande styrelsemöte Grön kultur Högsbo
Datum: 2018-03-12
Tid: 18:00
Plats: Högsbo Kyrkas församlingshem

Närvarande: Maria Jisfält, Elisabet Ohlsson, Maria Hermanson, Ann Hedbacker, Britta 
Grönkvist, Eva-Britt Thörnqvist, Lisa Westberg, Dan Melander (anslöt kl 18.30)  

1§ Mötets öppnande.

2§ Val av sekreterare för mötet.
Lisa Westberg valdes till sekreterare för mötet.  

3§ Val av justerare för mötet.
Elisabeth Olsson valdes till justerare för mötet.  

4§ Rutiner för styrelsemöten under året 2018 och uppdragsfördelning.
Mötet valde Lisa Westberg till sekreterare. 
Mötet valde Elisabeth Ohlsson som ansvarig för medlemsfrågor och kölista.  
Mötet valde Eva-Britt Thörnqvist som ansvarig för mejl tillsammans med 
Elisabet Ohlsson och styrelsen frågar Kajsa Landström om hon också vill hjälpa 
till.
Mötet beslutade att följande datum gäller för vårens möten: tisdag 3 april kl 
18.00, torsdag 3 maj kl 18.00, och 28 maj kl 18.00.  
Maria Jisfält ser över adresser i google-gruppen för styrelsen.  

    
5§ Val av firmatecknare.

Styrelsen väljer till firmatecknare Eva-Britt Thörnqvist och Maria Jisfält var för 
sig.

6§ Övriga frågor
Möte och samtal med Hönsgruppen behövs.  Eva-Britt Thörnqvist ombeds vara 
kontaktperson för hönsgruppen, och bjuder in dem till vårt möte 3 april eller 3 
maj. Gruppen består av 8 personer idag.    

Vårens arbetsdagar.  Britta lägger upp ett förslag på olika tider och dagar under 
säsongen april – oktober.  Medlemmar förväntas vara med minst 4 gånger / år.  

Eva-Britt berättar om samarbetet med den dagliga verksamheten, och styrelsen 
beslutar att de får en egen pallkrage inför säsongen 2018.   

Lisa ombeds prata med Reidar om den krökta vattenposten och vad som kan 
göras för att förhindra att den brister helt.  

Samtal om ny gräsklippare.  

Samtal om skadedjursbekämpning och kontaktperson. Styrelsen önskar att Lena 
Jansson ansvarar för detta, med stöd från Ann Hedbacker i styrelsen.



Vissa texter på hemsidan är inaktuella, t.ex. kring kö-system och inbetalning av 
medlemsavgift.     

7§ Mötets avslutande.


