Styrelsemöte Grön kultur Högsbo
Datum: 2018-04-03
Tid: 18:00
Plats: Högsbo Kyrkas församlingshem
Närvarande: Maria Jisfält, Elisabet Ohlsson, Maria Hermanson, Ann Hedbacker, Britta
Grönqvist, Lisa Westberg, Kajsa Landström, 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.
Britta Grönqvist valdes till justerare för mötet.
4§ Rapport från kassör
Inget nytt
5 § Föregående protokoll
Elisabet Ohlsson kollar medlemsmejl löpande.
Maria Hermanson skriver en förklaring på hur vi med hjälp av gemensamt login
lägger upp dokument, t.ex. mötesprotokoll, på hemsidan
Catharina S fortsätter vara admin. för föreningens Facebookgrupp Tillsammans
håller vi koll på att det finns event upplagda.
6 § Medlemsfrågor.
Uppsägning av en lott.
Alla lottinnehavare har betalat årets arrende.
Nästa möte 3/5 kommer två medlemmar från hönsgruppen att delta.
Regler för staket runt odlingslotter: högst 1 meter höga. Vi har haft
en tanke att skriva ihop ordningsregler från Park och Natur och Grön Kultur.
7 § Arbetsdagar.
Det är snarare lottinnehavare än medlemmar som förväntas närvara vid minst 4
arbetsdagar år. Första arbetsdagen för säsongen blir söndag 15 april kl. 13 – 15,
därefter tisdag 24 april 17.30 - 19. Medlemsmöte 10 juni kl. 13, med arbetsdag
kl. 11 - 13. Kajsa skickar ut mejl till alla medlemmar med datum för årets
arbetsdagar. Nya avtal med Park och Natur ställer högre krav för skötseln av
området.
Arbetsuppgifter:
 Kompost – byta fack. Vi tror på att täcka komposten med några kärror jord.
Avveckla den gamla och be alla ta all jord därifrån. Det behövs ett info-mejl
om kompostering.
 Plocka skräp
 Kratta bort löv.
 Ta bort all flis.




Tvätta och plocka fram utemöbler.
Samla ihop allt ris/sly, klippa ner och såga, lägga det på ett bra ställe för
möjlighet till bl.a. insektshotell.
Maria Jisfält ska skicka förra årets lista med allmänna uppgifter som
återkommer varje arbetsdag.

8 § Övriga frågor
Vi utreder vems ansvar vattenposten är genom att skriva till Familjebostäder
som tidigare skött om den.
I år får vi ingen kompost från Slottsskogen.
Vad ska vi göra på nästa möte? Vad ryms? Hönsgruppen - Lisa och Kate
kommer. Maria och Anna rapporterar från årsmötets workshop.
Grus till sargen behövs.
9 § Mötets avslutande.

