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Närvarande: Randine Pettersson, Elisabet Ohlsson t.o.m § 8, Elisabeth Hammar, Eva-Britt Thörnqvist,
Britta Grönqvist, Liv Vikingsson och Susanne Andersson.

§ 1. Mötet öppnas av ordf Randine.
§ 2. Till sekreterare för mötet utses Elisabeth H.
§ 3. Till justerare utses Susanne A.
§ 4. Dagordningen godkänns.
§ 5. Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
§ 6. Kassörens rapport: vi har 5759 kronor på vanligt konto och 15 392 som är bundet till våren 2022.
(Denna tillgång har vi som typ ”försäkring”)
§ 7. Medlemsfrågor: En sammanställning av närvaron på arbetsdagarna har gjorts och som vi
informerat om ett flertal gånger så ska en lottinnehavare närvara tre gånger under ett år. 31
lottinnehavare har varit på tre arbetsdagar eller fler. 12 st har har varit på två och 11 personer på en
eller ingen arbetsdag. Styrelsen diskuterade och enades om att några medlemmar haft ”laga förfall”
men att sex personer kommer att få ett mail om att frånvaron kan leda till uppsägning av arrendet.
En person utöver dessa har självmant sagt upp sin lott.
§ 8. Kommande aktiviteter: Eldfesten lördag 4/12 kl 16 planerades. Församlingen kommer att bjuda
in sina odlare också och står för utlån av grill, eldkorgar och lyktor. Britta handlar och Elisabet O
ordnar med ved. Nästa styrelsemöte torsd 2/12 kl 18.
§ 9. Nyttjanderättsavtal: Tre styrelsemedlemmar: Randine, Eva-Britt och Britta träffade Evelyn
Gredesjö och markutredare Linda Lundgren från Park o natur-förvaltningen den 7/10. Det stod klart
att föreningen Grön Kultur och tjänstemännen står långt ifrån varandra vad gäller arbetsboden.
Tjänstemännen är angelägna om att som de säger följa lagen, de vill att vi flyttar boden till
Fastighetskontorets mark. Vår förening åberopar att i Göteborgs stads riktlinjer för stadsnära odling
2011 står det att bodar kan förekomma samt att vi inte kommer att beviljas bygglov. Markutredaren
Linda har lämnat in frågan till Stadsbyggnadskontoret (SBK) som ett tillsynsärende för dem att
utreda. Så vi får vänta ytterligare en tid på beslut om arbetsbodens framtid. En av våra medlemmar
som spontant har hört av sig för att ev kunna stötta kommer att kontaktas av Britta.
§10. Övriga frågor: * Liv har med hjälp av en medlem börjat sätta sig in i vår hemsida för att ev
kunna byta till ett billigare webbhotell. Det uppstod dock problem med inloggnings-uppgifter och den
person som en gång satte igång bloggen har flyttat men är alldeles säkert tillgänglig för hjälp.
Styrelsen önskar att vi så småningom får en hemsida/blogg som inte är knuten till person.
§11. Mötet avslutas.
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