Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 4 juni 2018

Närvarande: Maria Jisfält, Elisabet Ohlsson, Ann Hedbacker, Britta Grönkvist, Lisa
Westberg, Eva-Britt Törnqvist, Edin (hönsgruppen)
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Mötet öppnas.
Lisa Westberg är sekreterare.
Elisabet Ohlsson valdes till justerare.
Edin presenterar hönsgruppen och deras tankar.
Edin tar med sig tillbaka styrelsens förslag om att hönsgruppen betalar på samma sätt som
odlare, nämligen medlemskap 100 kr samt arrende 100 kr / år; samt att representanter från
gruppen kommer på nästa arbetsdag 10 juni kl 10 – 12, för att se om vi kan bygga relation och få
till fler medlemmar.
Grön kultur tar upp på kommande styrelsemöte om hönsgruppens behov och att flera
medlemmar är välkomna.
Sammanställning av workshop. Bordlägges då Maria och Anna inte är med.
Rapport från kassören.
Gräsklipparen har kommit och blir hemskickad till Eva-Britt via DHL.
Vi behöver köpa ny vattenslang.
Medlemsmöte 10 juni. Vad ska vi göra?
Ev. presenterar Anna något från workshop från årsmötet.
Eva-Britt vill köpa tjära och balsamterpentin för stockar som vi kan ha runt sandlådan, vilket vi
kan göra på arbetsdagen i samband med medlemsmötet.
Kommande arbetsdagar.
10 juni - Kratta upp sand. Tjära stockar. Måla möbler. Klippa gräs. Göra rent fågelbad. Plocka
upp och förvara tulpaner inför hösten.
27 juni – fortsätta på samma uppgifter, kl 17.30 – 19.30
Övriga frågor:

GDPR – vi har skickat ut mejl till alla medlemmar och frågat om det vill vara kvar i vårt register. 86
har svarat jakande, 15 har inte svarat. Inför nästa år kommer alla medlemmar att informeras om att
de genom att betala medlemsavgiften godkänner att ingå i medlemsregistret. Nya medlemmar
informeras på hemsidan att de genom att betala medlemsavgiften godkänner att ingå i vårt
medlemsregister.
Alla pallkragar är nu utlånade
Lisa informerade om att de unga som tillfälligt bor i Högsbo kyrka behöver aktiviteter i sommar och
gärna kan engageras i odlingarna. Informationsbrev till medlemsmötet kommer snarast.
Nästa styrelsemöte 3 juli, samt 22 augusti.
10. Mötet avslutades 19.35

Elisabet Ohlsson
Justerare

