
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	210802	
Närvarande:	Ann Hedbäcker, Britta Grönkvist, Liv Vikingsson, Susanne Andersson, Eva- 
Britt Törnqvist, Elisabet Ohlsson.  
 
§ 1 Alla hälsas välkomna och mötet öppnas.  
 
§ 2 Till ordförande utses Britta. 
 
§ 3 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 4 Till justerare utses Liv. 
  
§ 5 Dagordningen godkänns. 
 
§ 6 Föregående mötesprotokoll genomgås. 
 
§ 7 Kassörens rapport 
 Föreningen har för närvarande ca 11 000: - tillgängligt. Kommande aktuella 

utgifter är inköp av bra vattenslang med vinda och flis. 
 
§ 8 Medlemsfrågor 
 En medlem har erbjudit sig att beskära fruktträden. Eva- Britt kontaktar honom 

med information. 
 
 Vid förra arbetsdagen sattes informationsskyltar upp på området för att om 

möjligt minska risken för stöld. Det förekommer trots det stölder på många 
lotter. Nya skyltar att sätta upp i fruktträd finns klara att hänga upp. 

 
 Fyra odlingslotter på område B är misskötta och har mycket ogräs, och gångarna 

mellan är helt överväxta. Eva- Britt skickar en skrivelse till dessa odlare med 
information om ordningsregler. 

 
§ 9 Kommande aktiviteter 

Arbetsdagar 
 Kommande arbetsdagar är 7/8 och 23/8. Arbetsuppgifter för dessa tillfällen 

planeras. 
 
 Skördefika 
 I samband med arbetsdagen den 5/9 blir det skördefika kl. 12.00- 13.00. 

Susanne bokar, om möjligt, det stora köket i församlingshemmet. Britta och 
Elisabet kan baka. Susanne undersöker möjligheten att samordna skördefika 
med kyrkans verksamhet. Ann kontaktar biodlaren Mattias E för eventuell 
försäljning av honung under dagen. Utskick med information till medlemmarna 
görs av Randine. 

 
Styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte blir måndag 30/8 kl. 18.00. 

 
 
 



§ 10 Nyttjanderättsavtal 
Punkten lämnas utan åtgärd vid detta möte. Vid nästa styrelsemöte planeras 
diskussion om vilken strategi föreningen ska ha. 

  
  
§ 11 Övriga frågor 
 Ris 

Kommunen har för flera veckor sedan beskurit träden upp mot Bankogatan, men 
inte rensat bort riset. Eva- Britt kontaktar kommunen om detta, och om att flera 
bärbuskar i onödan skadades av riset. 
 
Paypal 
Diskussion om fördelar och nackdelar med att använda Paypal för betalning för 
nya medlemmar. 
 
Hemsidan 
Efter semestrarna kommer arbetet med en ny hemsida att påbörjas. 
 
Styrelsemail 
 Det har varit problem med att utskick i styrelsegruppen inte har nått alla, trots 
att det inte har gjorts några nya inställningar i gruppen. Vid svar i gruppen är det 
viktigt att ange ”svara alla”.  
 

§ 12 Mötet avslutas. 
 

Elisabet Ohlsson  Liv Vikingsson 
Sekreterare   Justerare 


