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Närvarande:	Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, 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. Medlemsavgifter och arrende har, efter påminnelse 

till några, inkommit från alla utom 1 odlare. Där väntar vi att de kommer inom 
kort. 

 
§ 7 Medlemsfrågor 
 Samtliga lediga odlingslotter är nu utdelade. De pallkragar som lånas ut till 

köande medlemmar kommer att delas ut denna månad. En inventering av 
pallkragarna är gjord, och det är 9 stycken som är så slitna att de behöver 
ersättas. 

 
§ 8 Kommande aktiviteter 
 Årsmöte 
 Årsmötet planeras till lördagen den 5 juni och kommer att hållas utomhus på ett 

coronasäkert sätt. Randine skickar kallelse till medlemmarna med information 
om mötet och om regler om motioner. Det flesta årsmöteshandlingar är 
förberedda och klara. 

 
Arbetsdagar 

 Britta har utarbetat ett schemaförslag för arbetsdagarna säsongen 2021.  
 
§ 9 Nyttjanderättsavtal 

Föreningen har fått ny information från PoN med förtydligande om kraven som 
ställs för avtal. Redskapsbod och det gamla hönshuset får inte stå kvar på 
marken som tillhör PoN. De kan flyttas till Fk mark, vilket kräver bygglov. 
Kompostlådorna får vara kvar. Bikuporna måste flyttas. Om föreningen behöver 
söka bidrag för förändringarna ska det ske senast 211031. När detta är klart går 
det att skriva avtal med PoN. 
Styrelsen undersöker vilka alternativ som finns för att tillgodose kraven, för att 
sedan informera medlemmarna om dessa, innan beslut fattas. Ann kontaktar 
stadsbyggnadskontoret för information om regler och kostnader för bygglov. 
Randine kontaktar PoN och Fk om att vi inte ännu har beslutat om hur 
problemet ska lösas. PoN informeras också om att bikuporna inte tillhör GkH. 
Elisabet kontaktar Hönsgruppen om att det gamla hönshuset behöver flyttas. 

 
 
 



§ 10 Övriga frågor 
Barnhörnan 
Barnhörnan utökades i slutet av förra säsongen längre ner på PoN mark. 
Eftersom det är mycket osäkert vad som är tillåtet på den marken bör de 
informeras om att inte lägga ner resurser inom det området. 
 
Hemsidan 
Styrelsen har fått en förfrågan från en medlem om det är aktuellt att förändra 
hemsidan, som kostar mycket pengar i förhållande till vad den används till. 
Styrelsen ser positivt på om någon har möjlighet att göra förbättringar av 
hemsidan. 
 
Forskningsstudie 
GkH har fått en förfrågan om att involveras i ett forskningsprojekt om 
odlingsområdens påverkan på social hållbar utveckling. Styrelsen beslutar att 
avstå deltagande. 
  

   
§ 11 Mötet avslutas. 
 

Elisabet Ohlsson  Ann Hedbäcker 
Sekreterare   Justerare 


