Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 210210

Närvarande: Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Britta Grönkvist, Elisabet Ohlsson.
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Ann.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Föregående mötesprotokoll genomgås.

§6

Kassörens rapport
Kassören är inte närvarande, men har meddelat att det inte finns något aktuellt
att redovisa.

§7

Medlemsfrågor
Tre odlingslotter är utdelade till medlemmar i kön och 3 ytterligare kommer
inom kort att erbjudas köande. Den sista som erbjuds odlingslott har väntat i kön
sedan maj 2019.

§8

Kommande aktiviteter
Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 10/3 klockan 18.00.
Arbetsdagar
Britta utarbetar ett schemaförslag för arbetsdagarna säsongen 2021.
Utformningen får sedan anpassas efter hur regler för sammankomster ser ut
under våren/ sommaren.
Medlemsmöte
Årets medlemsmöte planeras till före midsommar, i anslutning till en arbetsdag.
Växtverket
Växtverket har kontaktat föreningen för ett besök under våren för försäljning.
Det alternativ som passar bäst är 8/5 och samordnas om möjligt med en
arbetsdag. I samband med försäljningen är det viktigt med en planering för att
möjliggöra säkerhetsavstånd mellan köpare, vilket inte fungerade optimalt under
förra besöket. Det kommer inte att finnas möjlighet till förbeställning av varor
inför besöket.
Samarbete Grön kultur Högsbo/ Kyrkan
Dan har inför mötet framfört förslag till 2 nya styrelsemedlemmar från kyrkan,
som ersättare för de som avgår, för att fortsatt upprätthålla ett bra samarbete.
Den nya församlingsherden Susanne Andersson har också kontaktat styrelsen
för en första kontakt. Randine kontaktar Susanne för att planera ett möte, med
några från styrelsen, för att diskutera det fortsatt samarbetet.

Årsmöte
Årsmöteshandlingarna till det framskjutna årsmötet håller på att sammanställas
av ordförande och kassör.
Inför valet av ny styrelse på kommande årsmöte, ser styrelsen ett stort behov av
att nuvarande styrelse kompletteras med personer som kan bidra i det
administrativa styrelsearbetet och övrigt praktiskt arbete i föreningen.
§9

Nyttjanderättsavtal
Föreningen har inlämnat en skrivelse till Stadsnära odling, och har fått
information om att ett möte mellan Stadsnära odling och Park- och Natur
kommer att hållas i mitten av februari. Tills vidare avvaktar vi vidare åtgärder.

§ 10

Inga övriga frågor

§ 11

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Ann Hedbäcker
Justerare

