Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 200115
Närvarande: Maria Jisfält, Ann Hedbacker, Eva-Britt Törnqvist, Britta Grönkvist, Elisabet Ohlsson,
Lotti Sharif (valberedning, representant kyrkan) § 1-5.
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Ann.

§4

Dagordningen godkänns med justeringen att punkt Hönsen läggs flyttas upp i
dagordningen.

§5

Hönsen
För att Grön kultur Högsbo ska få nyttjanderättsavtal med Park o Natur behöver hönsen
flyttas från föreningens område. Kyrkan har ett önskemål om att hönsen finns kvar. De
har möjlighet att bistå med förberedelser och arbete med att flytta hönsen till kyrkans
område. Kyrkan har också möjlighet till att bistå gruppen ekonomiskt. Kyrkan behöver
diskutera och bedöma hur råttproblemet kan påverkas med en flytt av hönshus och
hönsgård till kyrkans område. Kyrkan har inte möjlighet att ta ansvar för skötsel av
hönsen, utan det krävs en fungerande hönsgrupp för detta. Just nu förefaller det finnas
en någorlunda stabil hönsgrupp men GkH kan inte garantera hur det blir längre fram.
Kyrkan återkommer till GkH när det fattat beslut om en flytt av hönsen är möjlig.
Därefter kontaktar GkH hönsgruppen som väntar på besked om framtiden.

§6

Föregående mötesprotokoll gås igenom utan åtgärd.

§7

Kassörens rapport
Kassan, förutom sparkontot, uppgår nu till ca 4400 då det nu börjar komma in
medlemsavgifter.

§8

Medlemsfrågor
Samtliga medlemmar har fått mail med påminnelse om att betala avgiften för 2020.
Samtliga köande medlemmar har fått mail med information om vilken plats de har i
kön, och påminnelse om att betala avgiften.
En lottägare har framfört önskemål om att få byta odlingslott. Styrelsen beslutar att
erbjuda lottägaren någon av de odlingslotter som nu är lediga.
Det finns nu 4 lediga odlingslotter som inom kort kommer att erbjudas de köande.

§9

Kommande aktiviteter
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 24/2 klockan 18.00.
Datum för årsmötet kan inte fastställas, då det är oklart vilken dag det är ledigt i
församlingshemmet. Alternativen är 15/3 eller 22/3. Kyrkan kommer att ge besked
inom kort.

§ 10

Övriga frågor

Maskkomposten är gammal och det är svårt att hålla råttorna borta. Beslutas om att
tömma den till våren och sedan riva den.
Diskussioner om att föreningens ordningsregler bör förändras för att överensstämma
med avtalsvillkoren från Fastighetskontoret.
Den grill som står på området är trasig i botten och går inte att använda. Den ägs av en
medlem. Medlemmen kontaktas om att grillen behöver kasseras. Det finns många som
uppskattar att kunna grilla, och föreningen kommer till våren att undersöka möjligheten
att köpa in en grill.
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