
Minnesanteckningar	  medlemsmöte	  Grön	  kultur	  Högsbo	  130421	  
Närvarande	  är	  16	  medlemmar	  och	  3	  barn.	  
	  
Presentation	  
Mötet	  startar	  med	  att	  deltagarna	  presenterar	  sig	  för	  varandra,	  och	  styrelseledamöterna	  
beskriver	  sina	  uppgifter	  i	  styrelsen.	  
	  
Information	  från	  styrelsen	  
Kassören,	  som	  nyligen	  tagit	  över	  uppdraget,	  informerar	  om	  att	  det	  vid	  kontroll	  fanns	  
3000:-‐	  mer	  i	  handkassan	  jämfört	  med	  redovisningen.	  Den	  summan	  har	  lagts	  till	  
föreningens	  tillgångar.	  	  
	  
Kassören	  har	  ännu	  inte	  fått	  tillgång	  till	  bankkontot	  (ändring	  av	  firmatecknare),	  men	  vid	  
årsskiftet	  fanns	  ca	  33	  000:	  -‐	  i	  kassan.	  Det	  är	  meningen	  att	  föreningens	  tillgångar	  ska	  
användas,	  och	  därför	  är	  styrelsen	  mycket	  positiv	  till	  att	  ekonomiskt	  bidra	  för	  att	  
genomföra	  förslag	  från	  medlemmar	  för	  att	  utveckla	  föreningen	  och	  området.	  
	  
Inspirationsfilm	  
En	  film	  med	  beskrivning	  av	  utvecklingen	  av	  stadsodling	  i	  Bronx	  New	  York	  visades.	  Det	  
finns	  ett	  flertal	  filmer	  att	  se	  från	  www.TED.com.	  
	  
Permakulturkurs	  
Föreningen	  har	  tillsammans	  med	  Studiefrämjandet	  anordnat	  en	  kurs	  i	  Permakultur	  som	  
leddes	  av	  Helena	  von	  Bothmer	  från	  Kosters	  trädgårdar.	  En	  kort	  beskrivning	  av	  vad	  
Permakultur	  är	  gjordes.	  
	  
Etisk	  diskussion,	  kort	  sammanfattning	  

• Ett	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  är	  framtagen	  och	  kommer	  senare	  att	  läggas	  ut	  på	  
hemsidan.	  

• Diskussion	  om	  att	  bjuda	  in	  allmänheten,	  ex	  öppna	  förskolan	  för	  att	  odla	  i	  ledig	  
pallkrage.	  Styrelsen	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Peter	  Karlsson	  på	  kommunen.	  

• Förbättra	  samarbetet	  runt	  kulturodlarparken.	  
• Hur	  når	  vi	  medlemmarna	  i	  föreningen?	  Vissa	  träffar	  vi	  mycket	  sällan.	  Vissa	  

kanske	  umgås	  i	  mindre	  grupper.	  Hur	  ska	  vi	  förbättra	  kontakten	  mellan	  
medlemmarna?	  Tavlan	  i	  boden	  är	  ett	  försök.	  Mailgrupp	  för	  medlemmar	  fanns	  
tidigare,	  men	  väldigt	  få	  var	  med	  och	  det	  fungerade	  dåligt.	  Finns	  det	  möjlighet	  att	  
ringa	  upp	  medlemmar	  man	  inte	  träffar.	  

• Hur	  ska	  vi	  kunna	  utveckla	  föreningens	  ekologiska	  inriktning?	  Bra	  om	  vi	  kan	  göra	  
det	  genom	  positiva	  inslag	  om	  fördelarna	  med	  ekologisk	  odling,	  istället	  för	  att	  
använda	  pekpinnar.	  

• Det	  har	  funnits	  ett	  bristande	  förtroende	  för	  styrelsen	  under	  tidigare	  år.	  
Medlemmar	  har	  känt	  att	  de	  inte	  haft	  tillräcklig	  insyn.	  Den	  nya	  styrelsen	  tar	  till	  sig	  
synpunkterna	  och	  arbetar	  i	  framtiden	  för	  att	  undvika	  liknande	  situationer.	  

• Föreningen	  har	  en	  kö	  på	  >20	  medlemmar	  och	  undersöker	  möjligheterna	  att	  
utöka	  området	  med	  några	  lotter	  åt	  väster.	  Detta	  kan	  bli	  aktuellt	  detta	  eller	  nästa	  
år.	  

• Positivt	  om	  man	  kan	  göra	  något	  gemensamt	  studiebesök.	  
	  
	  



Hållbar	  bank	  
Kassören	  har	  undersökt	  möjligheterna	  att	  byta	  till	  en	  bank	  som	  stödjer	  en	  hållbar	  
utveckling	  av	  samhället.	  JAK	  är	  främst	  till	  för	  att	  låna	  pengar	  och	  är	  därför	  inte	  ett	  
lämpligt	  alternativ.	  Det	  finns	  möjlighet	  att	  koppla	  plusgirot	  till	  Ekobanken,	  men	  det	  
skulle	  innebära	  dubbla	  avgifter	  för	  föreningen	  (500:-‐).	  	  Ekobanken	  har	  inga	  
transaktionskonton.	  Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  binda	  en	  del	  av	  tillgångarna	  som	  vi	  inte	  
antas	  behöva	  på	  ett	  sparkonto	  i	  Ekobanken.	  Flera	  medlemmar	  är	  positiva	  till	  detta.	  
	  
Täckodling	  
Det	  finns	  många	  fördelar	  med	  täckodling,	  men	  en	  nackdel	  är	  att	  sniglarna	  trivs	  under	  
täckmaterialet.	  Sniglarna	  uppskattar	  inte	  att	  krypa	  (?)	  i	  fårull	  och	  därför	  kan	  det	  vara	  ett	  
alternativ.	  Styrelsen	  undersöker	  möjligheten	  att	  få	  tillgång	  till	  ull.	  
	  
Under	  mötet	  serveras	  kaffe	  och	  kaka	  och	  mötet	  avslutas	  med	  fröbyte	  bland	  
medlemmarna.	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   Elisabet Ohlsson 
	   	   	   	   Sekreterare	  


