Protokoll styrelsemöte Grön kultur Högsbo 2019-08-07
Närvarande: Ann, Britta, Eva-Britt och Maria.
Mötet öppnades
Britta utsågs till sekreterare för mötet
Till protokolljusterare utsågs Eva-Britt
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll lästes och utvärderades
Kassören rapporterade om det ekonomiska läget. Vi har hittills haft få stora
utgifter i år. Det bedöms finnas utrymme för att delvis subventionera höstens
jubileumsfest.
7. Medlemsfrågor: inget aktuellt att diskutera.
8. Skadedjursbekämpning: Ann delgav servicerapporten från Anticimex inspektion
angående råttor på området. Kortfattat så föreslår Anticimex att vi minskar råttornas
trivsel genom att bl.a. minska på rishögar och gallra i alltför tät växtlighet för att
därefter genomföra råttsanering med fällor eller gift. Situationen kring kompost och
hönsgård behöver också ses över.
Vi kommer behöva fortsätta diskussion kring detta. Mötet beslutade om att
kommande arbetskväll/dag ska ägnas åt att röja på föreningens område, att
medlemmarna ska uppmanas att försöka glesa ut tät växtlighet/buskage på sina
lotter och att kyrkan ska påminnas om att röja i före detta fårhägnet/slänten där
Anticimex observerat mycket råttor.
9. Kommande aktiviteter:
Arbetskväll 8 augusti kl. 17.30 - framför allt röjning i slänt mot Bankogatan
Arbetsdag 25 augusti kl. 13 - löpande underhåll och fortsatt röjning för
råttbekämpning. Vi kan komma att behöva fler verktyg (exv. sågar, sekatörer) för
detta och även utrustning för att frakta bort grenar. Kontakt per mail för planering av
detta.
Arbetskväll 4 september 17.30 - som ovan
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Styrelsemöte: 4 september, efter arbetskvällen kl 19. Festplanering.
Styrelsemöte: 2 oktober kl. 18.
Jubileumsfest 14 september kl. 16. En del anmälningar har kommit in. Förslag på
cateringmat som föreningen delvis subventionerar. Kan vi ordna med dessert själva?
Elisabet ska tillfrågas om att skriva inbjudan att skicka ut senast tre veckor före
festen. Fler samarbetspartners och tidigare medlemmar ska bjudas in.
10. Övriga frågor: Slutgiltigt förslag på text till informationsanslag riktat till
besökare av området godkändes.
11. Mötet avslutades.

