
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	191202	
Närvarande:	Maria Jisfält, Ann Hedbacker, Eva-Britt Törnqvist, Britta Grönkvist, Elisabet Ohlsson. 
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Ann. 
 
§ 4 Dagordningen godkänns. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll gås igenom utan åtgärd. 
 
§ 6 Kassörens rapport 

Kassan, förutom sparkontot, uppgår nu till ca 3400: -, vilket är mindre än tidigare år 
(2018: ca 10 000: -). Föreningen har under 2019 haft fler stora utgifter som t.ex. 
transport av ris och jubileumsfest. 
 

§ 7 Medlemsfrågor  
Styrelsen beslutade vid förra mötet att 3 odlingslotter ska återtas pga. avsteg från 
stadgar och ordningsregler. En medlem har kontaktats personligen, och hon har då 
insett det lämpliga att lämna odlingslotten för 2020. Två medlemmar har kontaktats via 
mail vid 2 tillfällen utan att få bekräftad kontakt. Föreningen kommer försöka kontakta 
dessa via telefon eller brev inom kort. 

 
§ 8 Kommande aktiviteter 

Eldfesten blir den 7/12 15.00, och kommer att organiseras liknande tidigare år. Eva-
Britt kontrollerar och kompletterar behov av ved och grillkol. Britta köper in korv, bröd 
och tillbehör. Maria kontaktar Lisa för att kontrollera om vi kan låna kyrkans lilla kök.  
 
Nästa styrelsemöte blir den 15/1 och då kommer valberedningen att bjudas in. 
 
Nästa årsmöte planeras i mars 2020. Maria kontaktar Lisa med förfrågan att låna 
församlingshemmet. Två alternativ är söndag 15/3 eller 22/3. 
 

§ 9 Hönsen  
Föreningen har inte fått några ytterligare besked från kyrkan om ev. flytt av hönsen till 
deras område. Det är också oklart om de har utrett vad en flytt kan innebära för 
råttproblematiken. För att Grön kultur Högsbo ska få ett nyttjanderättsavtal för området 
från Park och Natur krävs det att hönsen försvinner, och detta begränsar föreningens 
handlingsfrihet. Maria kontaktar Lisa för att få information om man diskuterat frågan 
där. 

 
 
§ 10 Övriga frågor 

Fastighetskontoret har genomfört en relativt omfattande beskärning av träden ovanför 
område B, vilket kommer att förbättra odlingsbetingelserna där. 

 
 

 
 

Elisabet Ohlsson  Ann Hedbacker 
Sekreterare   Justerare   
 



  	


