Konstituerande styrelsemöte Grön kultur Högsbo 200323

Närvarande: Randine Pettersson, Britta Grönkvist, Elisabet Ohlsson, Eva-Britt Törnkvist (via
telefon).
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Britta.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Rutiner för styrelsearbete under 2020:
Lisa är kontaktperson till kyrkan.
Ann är kontaktperson till Park- och Natur när det gäller skadedjursbekämpning.
Eva-Britt är kontaktperson till Fastighetskontoret.
Elisabet sköter medlemslistor, fördelning av lotter- pallkragar och bevakar
mailen.
Styrelsemöten hålls under våren på tisdagar. Nästa möten är 21/4 18.00 och 19/5
18.00.

§6

Firmatecknare:
Mötet väljer Randine Pettersson och Eva- Britt Törnqvist som firmatecknare var
för sig.

§7

Övriga frågor:
Avgifter
Samtliga lottägare har nu betalat medlemsavgift och arrende.
Gödsel
GkH har framfört önskemål till Slottskogen att vi även detta år är intresserade
av att få gödsel. Britta har kontaktat Hushållningssällskapet om gödsel, men det
har lagt ner sitt projekt om detta. Britta undersöker vidare om det finns
möjlighet att få tag på brunnen gödsel från något stall i närheten.
Kompost
Vi behöver undersöka vilken färdig kompost (från trädgårdskompost och
maskkompost) som vi kan erbjuda medlemmarna.
Redskapsbod
Eva-Britt och Ann har grävt igen och blockerat råttgångar i redskapsboden, som
under vintern varit ett tillhåll för råttorna.
Hönsen
Styrelsen har inte fått något definitivt besked om planerna för hönsen. Man
håller på att bygga om fårhuset till höns, men det är oklart om vilken tidsplan
som finns. Dan är tillfrågad om information.

Arbetsdagar
Britta har gjort ett schema på säsongens arbetsdagar. Liksom tidigare är det
2ggr/ månad fördelat på olika veckodagar och olika tider. För lottägare kommer
det att förväntas att de deltar vid minst 3 tillfällen under året.
För första mötet planeras: Städa området, tvätta möbler, kratta löv, laga
anslagstavla, öppna maskkompost, klippa gräs, måla bänk mm.
Britta och Elisabet förbereder material anslagstavlan.
§8

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Britta Grönqvist
Justerare

