Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 210114

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

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Ann.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Medlemsfrågor
De köande medlemmarna (57st) har samtliga fått information via mail om sin
köplats och inbetalning av medlemsavgift för 2021.
Föreningen har just nu 5 odlingslotter att fördela till köande. Erbjudande
kommer att skickas ut inom kort.
Den lottägare som styrelsen beslutat säga upp från odlingslotten har inte svarat
på mail om detta, trots påminnelse. Hen kommer att meddelas via brev, och
lotten kommer att lämnas till de köande.
Ett utskick kommer inom kort att skickas till samtliga medlemmar med
information om medlemsavgift och arrendeavgift.
Boende i gemensamhetsboendet i Högsbo kommer att informeras om möjlighet
att odla hos Grön kultur Högsbo.

§6

Kommande aktiviteter
Årsmötet
Enligt stadgarna ska föreningens årsmöte genomföras innan utgången av mars
månad. Folkhälsomyndigheten och Göteborgs kommun har gått ut med
information till enskilda föreningar. De rekommenderar, pga. smittläget, att
föreningar antingen genomför årsmötet digitalt eller skjuter upp årsmötet till ett
senare tillfälle. Styrelsen tror att det är svårt, eller omöjligt, att organisera ett
digitalt årsmöte. Tillgången till datorer är mycket varierande bland
medlemmarna. Med detta som bakgrund beslutar styrelsen att skjuta upp
årsmötet för Grön kultur Högsbo till ett senare tillfälle, med förhoppningen att
det t.ex. kan genomföras utomhus med medlemmarna närvarande.
Förberedelserna för årsmötet med framtagande av handlingar, bokslut, revision
och valberedningsarbete genomförs som vanligt.
Medlemmarna informeras om beslutet i utskick via mail.
Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 10/2 klockan 18.00.

§7

Nyttjanderättsavtal
Efter inlämnad skrivelse från GkH har svar inkommit från Park och Natur med
fortsatt krav på förflyttning av förråd mm. Styrelsen ser det som ett stort

problem att lösa. Styrelsen planerar att kontakta Stadsnära odling som har som
uppgift att stödja odlingsområden inom Göteborgs kommun. Tills vidare
avvaktar vi ytterligare kontakt med PoN.
§8

Övriga frågor
Lars G har sagt upp sin odlingslott vilket påverkar föreningen då han har arbetat
med och står som kontaktperson för kontakt med Paypal, hemsida mm.
Bedömningen är att det kommer att fungera ändå, då andra i styrelsen också har
tillgång till konton. I sista hand kan kontakt även i framtiden tas med LG vid
stora problem.

§9

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Ann Hedbäcker
Justerare

