
PROTOKOLL GRÖN KULTUR HÖGSBO STYRELSEMÖTE 

13 SEPTEMBER 2011 

1 § Föregående protokoll samt åtgärdslista   

Genomgånget.  

2 § Ekonomin  

Liv redogjorde för problem med byte av firmatecknare. Diskussion om ekonomiarbetet i 

föreningen. Liv kontaktar den nuvarande firmatecknaren Pelle angående föreningens 

ekonomidokument.   

3§ Grupperna  

*Rapport att kompostguppen har fått torv av kyrkan.  

*Diskussion om möjligheten att byta arbetsgrupp och förtydligande i frågan: medlemmar som 

vill byta grupp ombesörjer detta själv genom att hitta någon att byta grupp med. Frågan om 

hur arbetsgrupperna fungerar i stort kommer att tas upp på nästa medlemsmöte.  

4 § Se över stadgar och ordningsregler  

a) Uteslutningsklausul. Om medlem inte följer stadgar/ordningsregler kan den bli uppsagd 

och utesluten – för uppdatering av ordningsreglerna 2011.  

b) Diskussion om grund för uppsägning där dessa kriterier är aktuella:  

* Ogräs på och runt lotten.  

* Överlåten skötsel/utlånad lott.  

* Ej deltagande i arbetsgrupp.  

* Skräpigt/ ovårdat.  

* Icke följande av rådande bestämmelser t.ex. gällande vad man inte får odla.  

Detta inför kommande, förtydligande stadgeändringar 2012.  

5 § Byte av lott  

Diskussion om önskan av byte av lott mellan medlemmar på förekommen anledning. Beslut 

togs att detta är något som medlemmar i så fall ordnar själva men också meddelar styrelsen.  

6 § Uppsagd lott  

En lott är uppsagd.  



7 § Utvärderande av skördedagen 3/9. 

Skördedagen utvärderades och en idé kom upp att man skulle kunna avsätta en eller två 

pallkragar till försäljning av grönsaker till nästa år.  

8 § Vem får odla på limpan och pallkragarna i kyrkhörnet?  

Frågan bordlagd till nästa möte.  

9 § Arvodera styrelsen?  

Frågan bordlagd till nästa möte.  

10 § Uppdatering av medlemslistan  

Görs kontinuerligt.  

11 § Samrådsgruppen – någon ur styrelsen?  

Diskussion om att en person till från styrelsen, utöver ordförande, bör vara med i 

samrådsgruppen. Lars ska tillfrågas.  

12 § Studiecirklar/ kulturarrangemang/ permakulturkurs/ Ellinor på besök/ program framåt/ 

Eldfest? /mingellördagar  

a) Eldfest – frågan ska ges till Lottie/kyrkan om de vill hålla i en eldfest där medlemmar i 

föreningen kan hjälpa till.  

b) Permakulturkurs via studiefrämjandet – diskussion om en sådan ska hållas, Jonna 

ombesörjer.  

c) Studiecirklar – styrelsen, kompostgruppen och hönsgruppen är pågående studiecirklar hos 

Studiefrämjandet. Andra arbetsgrupper och intressegrupper kan också bli det.  

d) Kulturarrangemang – vi lyfte frågan.  

e) Mingellördagar/ -söndagar – diskussion om organisation av dessa.  

13 § Övriga frågor  

- Flisfrågan – ett möte med Thomas Samuelsson på Familjebostäder där bland annat denna 

fråga kommer att tas upp ska bokas, Lena ombesörjer.  

- Styrelsearbetet – en mötesteknisk diskussion.  

 


