Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 190204

Närvarande: Maria Jisfält, Ann Hedbacker, Britta Grönkvist, Eva-Britt Törnqvist, Elisabet
Ohlsson.
§1
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2

Till sekreterare väljs Elisabet.

§3

Till justerare väljs Ann.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Genomgång av föregående mötes protokoll.

§6

Kassörens rapport
Bokslutet för 2018 är klart, och revisorn är kontaktad för revision. Budget för
2019 och ekonomisk berättelse förbereds inför årsmötet.

§7

Medlemsfrågor
En förfrågan har kommit från en köande medlem med önskemål om att få
tillgång till 2 pallkragar under säsongen. Rutinen är att alla i kön erbjuds en
pallkrage och om det därefter finns någon kvar finns möjlighet att få tillgång till
ytterligare en.

§8

Årsmöte
Församlingshemmet är bokat 9/3 klockan 12.00- 16.00.
Kallelse till medlemmar har gått ut, hittills har inga motioner inkommit. Britta
har undersökt möjligheten att få en föreläsare till mötet utan att få svar.
Alternativet är att fortsätta diskutera resultatet från den Workshop som
genomfördes förra året. Vilka ämnen är mest intressanta för medlemmarna? Är
någon av medlemmarna intresserade av att ta ansvar för någon punkt?
Förslag att i samband med årsmötet presentera sammanställningen av
medlemmarnas deltagande på arbetsdagar 2018. Hur ska vi organisera detta
vidare?
Eva-Britt gör inköp till kaffe och smörgås på årsmötet.

§9

Övriga frågor
Gräsklippare: Eva-Britt har undersökt möjligheten att försäkra klipparen, ännu
utan resultat. Hon fortsätter med detta. Den trasiga uppsamlingsbehållaren är
reklamerad och kommer att ersättas. Beslut att köpa in ytterligare ett batteri till
klipparen, då klipptiden blir för kort med bara ett batteri. Kostnad 2-3000:-.
Skyltning: Det finns behov av informationsskyltar till området för besökare.
Eva-Britt undersöker vilka alternativ som finns.
Gödsel: Ett planerat gödselmöte, ordnat av bl.a. Gbg kommun, som föreningen
anmält sig till blev inställt. Föreningen kommer att informeras om det blir någon
fortsättning.
Träd: Park- och Natur har lovat att Grön kultur Högsbo ska få hjälp att beskära
träd på området.

Hönsgruppen: Det finns önskemål om ett närmare ekonomiskt samarbete mellan
GkH och Hönsgruppen, vilket har diskuterats under 2018.
Samarbetsavtal:
Hönsgruppen är en del av Grön kultur Högsbo (GkH). Inför varje årsmöte tar
Hönsgruppen fram en budget med redovisning av förväntade inkomster och
kostnader för kommande år, och GkH budgeterar för kostnaderna.
Hönsgruppen får under året ersättning för utgifter av GkH mot uppvisande av
kvitton.
Medlemmar i Hönsgruppen ska, liksom alla medlemmar, betala en årlig
medlemsavgift till GkH. Utöver medlemsavgiften betalar medlemmarna i
Hönsgruppen även ett årligt ”hönsarrende” på 100: - (2019). För medlem som
därutöver innehar en odlingslott tillkommer årligt arrende för denna (150: 2019).
Vid behov av ytterligare styrelsemöte före årsmötet kallar ordföranden till detta.
§10

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Ann Hedbacker
Justerare

