Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 200623

Närvarande: Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Elisabet Ohlsson, Britta Grönkvist (fr § 7).
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Ann.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Föregående protokoll gås igenom.

§6

Kassörens rapport
Kassören är inte närvarande och punkten utgår.

§7

Medlemsfrågor
Den misskötta odlingslotten är efter tillsägelse uppsagd, och har nu fått en ny
lottägare.
En medlem upplever att snigelkanter på pallkragar kan vara vassa, och kan
skada barn. Hon önskar att det tas upp på medlemsmötet, med frågan om det ska
vara tillåtet på området.
Diskussion om hur de gemensamma odlingar ska skötas, och om arbetet delvis
kan fördelas till de medlemmar som har svårt att närvara på arbetsdagar.
Styrelsen ser att mycket av arbetet kan utföras på arbetsdagar. Medlemmar som
inte är med på arbetsdagar bör kunna få andra tydligare uppdrag. Hur ska
gräsklippningen fördelas under sommaren, speciellt med problemet att inte
sprida koder till kyrkans förråd, och att batterierna inte kan förvaras där? Kan
någon barnfamilj, eller flera, ta ansvar för barnhörnan med bevattning och övrig
skötsel?

§8

Kommande aktiviteter
Arbetsdag planeras till lördag 27/6. Britta förbereder lista på arbetsuppgifter.
Medlemsmöte planeras lördag 27/6. Randine håller i mötet. Förutom de frågor
som medlemmar önskar ta upp kommer det att informeras om: Skötsel av
gemensamma områden, Inbrott i kyrkans förråd, polisanmälan av stölder i
odlingarna, odlingstält, flis, Hönsgruppens framtid, nyttjanderättsavtal, vattning.
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 29/7 klockan 18.00.

§9

Hönsen
Det har tidigare varit svårt för GkH att få rätt information om vilka medlemmar
hönsgruppen haft. Styrelsen har nu fått en aktuell medlemslista. De flesta i
gruppen har betalat in avgift för både medlemsavgift i GkH och hönsavgift.
Hönsgruppens ställning för 2020 har diskuterats under våren, vilket kan vara en
anledning till att flera inte betalat fulla avgifter.

§ 10

Övriga frågor
Flis: Den flisleverantör som föreningen haft kontakt med har haft problem med
sin flismaskin och har inte kunnat leverera. Nu ska den vara lagad och enligt
uppgift ska de nu kunna lämna flis till föreningen, vilket ännu inte har skett.
Elisabet kontaktar vår kontakt med frågan om det kan komma någon flis.
Inbrott: Det har varit inbrott i kyrkans förråd, och batteri och laddare till den nya
trimmern är stulna. Eva-Britt kontrollerar med kyrkan om det gjorts
polisanmälan. Diskussion om var vi ska förvara vår stöldbegärliga utrustning.
Det är svårt att komma åt batterier och trimmer om de förvaras hemma hos
någon.
Kollekt: Karl Johans pastorat har informerat om att de fattat beslut om att ta upp
kollekt till vår verksamhet. Kassören har informerat om att vi inte önskar någon
kollekt. Om beslutad kollekt ändå tas upp och utbetalas till föreningen får
styrelsen diskutera hur vi ska hantera detta.
Vattning: En vattenslang med vinda fungerar dåligt, och vi behöver köpa in
ytterligare en vattenslang.
Föreningen har varit i kontakt med kyrkan, som bistår med vatten, om riktlinjer
för vattning på området. Kyrkan är miljödiplomerad, och hänvisar till
kommunens riktlinjer för bevattning för att minska vattenförbrukningen. I
riktlinjerna ingår bl.a. inte använda vattenspridare. Vi ska därför inte använda
vattenspridare på GkH odlingsområde.
Stölder: Det är fortsatt stölder av grönsaker och blommor på området. För att
försvåra för tjuvarna, kan det vara bra om alla är uppmärksamma på vilka som
går runt bland odlingslotterna, och gärna prata med personer som är okända.

§ 11

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Ann Hedbäcker
Justerare

