
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	200224	
Närvarande:	Maria Jisfält, Ann Hedbacker , Britta Grönkvist, Elisabet Ohlsson, Palle Hillenius 
(hönsgruppen) § 1-5. 
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Britta. 
 
§ 4 Dagordningen godkänns med justeringen att punkt Hönsen flyttas upp i dagordningen. 
 
§ 5  Hönsen 
 Grön kultur Högsbo har ännu inte fått något besked från kyrkan när det gäller en 

eventuell flytt av hönsen till kyrkans område. Maria kontaktar kyrkan igen för att få en 
uppdatering om läget, för att sedan kunna informera hönsgruppen. Palle informerar om 
att hönsgruppen nu är en stabil grupp på 8 personer och några vikarier. Det finns också 
någon mer intresserad djurskötare på gång. När det gäller råttorna så finns det råttor 
runt området, men de ses inte inne i hönshuset. De förefaller ofta finnas under 
redskapsboden. Annars mår hönsen bra. 

 
§ 6 Föregående mötesprotokoll gås igenom utan åtgärd. 
 
§ 7 Kassörens rapport 

Kassören är inte närvarande på mötet. Samtliga odlare har fått en påminnelse om sista 
dag för inbetalning av medlemsavgift och arrende. 
 

§ 8 Medlemsfrågor  
  Samtliga lediga odlingslotter är nu utdelade. Inom kort börjar utdelningen av 

pallkragar. 
 
§ 9 Årsmötet 

Kallelse till årsmötet 15/3 har gått ut i tid enligt stadgarna. Det har inte inkommit några 
motioner. Årsmöteshandlingar kommer att skickas till medlemmarna i helgen. Inga 
kopierade handlingar kommer att finnas på mötet, utan medlemmarna får använda 
digitala kopior. 
Britta handlar mjölk och saft till fika. Maria och Elisabet bakar en kaka.  
Förslag att under årsmötet presentera de nya avtalsvillkoren med Fastighetskontoret. 
Elisabet leder informationen. 

 
§ 10 Övriga frågor 

En medlem har föreslagit att föreningen ska hämta hästgödsel vid stallet i Högsbo. 
Styrelsen ser ett problem med att det är obrunnen gödsel som vi inte kan förvara. Britta 
kontaktar Hushållningssällskapet som tidigare informerat om ev. tillgång till gödsel. 
Föreningen har tidigare fått gödsel från Slottsskogen. Elisabet undersöker den 
möjligheten. 
 
Ett träd har fallit ner på området mellan redskapsbod och hönshus. Palle har sågat ner 
det under veckan. 
 
Anslagstavlan har blåst ner. Vi får undersöka om den kan repareras eller om en ny 
behöver anskaffas. 
 



Växtverket kommer till området i samband med en arbetsdag med möjlighet för 
medlemmar att köpa trädgårdsprodukter. Ett utskick kommer att göras i förväg till 
medlemmarna. Maria H ombesörjer detta. 
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