Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 200928

Närvarande: Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Eva-Britt Törnqvist, Britta Grönqvist,
Elisabet Ohlsson.
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Eva- Britt.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Föregående protokoll gås igenom med följande komplettering. Odlare med
misskött odlingslott har fått en påminnelse och varning, och en viss förbättring
av skötseln kan ses.
Det har inte kommit in något svar från Evelyn på Park- och Natur om
föreningens nyttjanderättsavtal. Randine kommer att återigen söka kontakt. Det
finns ett värde att träffa Evelyn på vårt område för att få en klar uppdelning av
ansvarsområden.

§6

Kassörens rapport
Det finns ca 9000: - på kontot efter de senaste transaktionerna. En större utgift är
inköp av gemensamma bärbuskar som planterats på nitlotten. Det är vinbär,
krusbär och jostabär.
En felaktig utbetalning från Carl Johans pastorat är nu reglerad.
Hönsgruppen har meddelat att de har kvitton på ca 800: - från årets verksamhet
när det gäller foder- och byggmaterial, som de önskar ersättning för från GkH.
GkH har fått information om att byggnation av nytt hönshus skulle bekostas helt
av kyrkan. Tidigare under 2020 har hönsgruppen får utbetalt 461: - för sina
utgifter. Styrelsen beslutar att föreningen trots det kommer att ersätta
hönsgruppen för utgifter (ca 800: -) enligt presenterade kvitton. Detta blir den
sista utbetalningen till Hönsgruppen. Kyrkan kommer att informeras om de
utgifter för Hönsen som GkH har betalat fram tills nu.

§7

Medlemsfrågor
Inga aktuella medlemsfrågor.

§8

Kommande aktiviteter
Nästa arbetsdag är lördag 3/10 11.00- 13.00. Ann gör en lista på arbetsuppgifter.
Därefter är det den sista arbetsdagen den 18/10 13.00-15.00. Eva-Britt gör en
lista.
Nästa styrelsemöte är måndag 26/10 18.00.

§9

Övriga frågor

Vattenposter: Två vattenposter är sönderklippta i nyckelfästet. Dessutom är det
ena nyckelfästet ur funktion vid vattenposten närmast boden. Britta kontaktar
Lisa om vad som behöver åtgärdas, med önskan att kyrkan hjälper till med det.
Grill: Föreningen köpte in en grill i våras, men det visade sig att den under
sommaren har fått stora rostskador. Den är därför reklamerad och återlämnad,
och GkH har fått pengarna tillbaka. Det finns ett behov av en grill på området
för medlemmarna, och dessutom brukar vi grilla korv på eldfesten. Alla i
styrelsen undersöker utbudet av grillar. En kostnad på ca 2000: - är rimlig. Britta
diskuterar också frågan med Lisa, då planen är att har eldfesten tillsammans med
kyrkan. Det kan innebära att fler kommer att vara med på eldfesten vilket ökar
behovet av en bra grill. Har kyrkan en grill som kan användas då?
Arbetsdagar: Eva-Britt och Elisabet gör en sammanställning av deltagande på
arbetsdagar till styrelsemötet 26/10.
§ 10

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Eva-Britt Törnqvist
Justerare

