Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 180822

Närvarande: Maria Jisfält, Maria Hermansson, Ann Hedbacker, Britta Grönkvist, Eva-Britt
Törnqvist, Elisabet Ohlsson, Dan Melander (från § 8), Kate Bramley-Moore (§5).
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare väljs Elisabet.

§3

Till justerare väljs Ann.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Hönsgruppen
En medlem i hönsgruppen är inbjuden och deltar på denna punkt.
Man har under sommaren fått 5 kycklingar, men vet ännu inte om det är hönor
eller tuppar. Hönsgården är utökad lite, vilket har blivit bra. Man också några
nya medlemmar. Ekonomiskt har man inte mycket pengar kvar från bidraget
från Studiefrämjandet. Man ska diskutera i gruppen hur ekonomin ska lösas.
Förslaget från Grön kultur Högsbo om att man förutom medlemsavgiften även
ska betala 100: -/år som ”hönsarrende” har diskuterats, men gruppen är inte helt
enig i frågan. Ett förslag är att man från 2019 inför denna ordning. Hönsgruppen
återkommer om detta. Grön kultur Högsbo har avsatt pengar i budget 2018 för
målning/renovering av hönshuset, vilket hönsgruppen ska diskutera.
När det gäller matning av hönsen från odlare på området har det framförts olika
uppgifter från hönsgruppens medlemmar. Gruppen ska diskutera detta och
återkommer med information till Grön kulturs medlemmar.

§6

Kassörens uppger att föreningen inte haft så stora utgifter under året. Det finns
15 000:- på transaktionskontot.

§7

Medlemsfrågor
Diskussioner om hur man kan få fler medlemmar att ta ansvar för arbetsdagar då
det är flera medlemmar som aldrig deltar. Under 2018 finns uppgift på vilka
som varit med på arbetsdagarna, men sammanställningen är inte klar. Ett förslag
är att medlemmar får anmäla vilka (3-4) av årets arbetsdagar som man kan delta
på. Detta kan göra det enklare att planera arbetet. Det är också möjligt att
ordningsreglerna behöver ändras.
Tre medlemmar har fått mail om att de inte skött sina odlingslotter/pallkragar,
vilket resulterat i en viss förbättring.

§8

Kommande arbetsdagar
De närmaste arbetsdagarna är 28/8 och 8/9. Elisabet gör en arbetslista till den
28/8. Den 8/9 planeras en skördedag i anslutning till arbetsdagen, arbetsdag 1113 och skördedag 13-15. Britta organiserar detta med gemensam fika till
försäljning, anslag på biblioteket. Eva- Britt kontaktar biodlaren och Maria
mailar medlemmarna.

§9

Övriga frågor
Komposten

Dan kommer att göra löstagbara framväggar till komposten så att innehållet inte
faller ut på grusgången. Kommer att göras nästa helg.
Bidrag från kyrkan
Kyrkan kommer i budgeten för 2019 föreslå ett bidrag till Hönsgruppen via
Grön kultur Högsbo.
Stadsodlingssafari
Under Kulturkalaset, organiserat av Grow Gothenburg, har Grön kultur haft en
visning av vårt område. Eva-Britt visade runt och berättade om vår förening för
ca 20 personer. Förutom regnväder var det mycket lyckat.
Foto
Liv Vikingsson har skänkt föreningen fotografier från området som vi kan
använda i olika sammanhang.
Trädgårdsbord
2 gamla trädgårdsbord som inte behövdes har sålts på Blocket för en mindre
summa (100: -).
Styrelsemöte
Kommande styrelsemöte blir onsdag 26/9 18.00 och onsdag 24/10 18.00.
Styrelsemötet därefter kommer att vara hemma hos Elisabet med glögg och mat
från odlingslotten. Datum bestäms senare.
§10

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Ann Hedbacker
Justerare

