
Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 29 maj 2012 
 
1§ Stående punkt: kassören rapporterar 
Många medlemmar har betalat medlemsavgiften i år, vilket är positivt. I nuläget finns det ca 19000 kr på 
föreningens bankkonto – minus nya utgifter för färg till boden.  
 
Tobias lyfte frågan om medlemslistan – att det i vissa fall råder oklarhet i vilka som vill vara kvar som 
medlemmar i år och vilka som gått ur. Detta är något som de kvarvarande inbetalningarna av 
medlemsavgifter borde påvisa. För närvarande är vi enligt listan totalt 128 medlemmar, varav 43 
medlemmar står i lottkön. 
 
Ett förslag om inköp av vattenspridare till lotterna inkom, vilket lades ner. 
 
2§ Val av ny gruppsamordnare 
Till ny gruppsamordnare valdes: Martin Bergman. 
 
3§ Uppdatera grupperna 
En uppdatering av arbetsgrupperna gjordes där vi slog samman mindre grupper till ett antal färre 
arbetsgrupper där mer kontinuerligt arbete behövs, detta gjordes i hopp om att fler medlemmar i varje 
grupp underlättar fler arbetsdagar. Medlemmar i de bortvalda grupperna kommer att flyttas till 
arbetsgrupp i närliggande arbetsområde och meddelas av gruppsamordnaren. De kvarvarande 
arbetsgrupperna är: gräsklippargruppen, kompostgruppen, sarggruppen, pestcontrolgruppen, 
samrådsgruppen och redskapsgruppen. Gemensamma arbetsdagar kommer också att hållas som vanligt. 
 
4§ Tryckimpregnerat virke/ekologisk livsstil 
Frågan om föreningens ställningstagande angående användandet av tryckimpregnerat virke på lotterna 
togs, på förekommen anledning, upp till diskussion. Det är tveksamt att använda tryckimpregnerat där 
man enligt stadgar och ordningsregler har som ambition att odla giftfritt och främja en ekologisk livsstil. 
Vi enades om följande skrivning: GKH tillämpar giftfri odling och strävar efter en ekologisk livsstil. 
Därför vill vi att våra odlare så långt det är möjligt använder sig av kravmärkt jord och utsäde, som 
sättpotatis och fröer, och inte använder sig av tryckimpregnerat virke på lottområdet. 
 
Detta kommer vi att uppdatera ordningsreglerna med och ta med i kommande medlemsbrev 
 
5 § Medlemsbrev 
Diskussion om utformning av medlemsbrev med ny info och div påminnelser.  
 
6§ Uppdatera e-postadresserna i medlemsregistret + yahoogruppen 
Vi beslutade att avsluta den dåligt fungerande epost-gruppen för medlemmar tills vidare, där tanken är att 
framöver införa ett bättre system eller en ny grupp där fler medlemmar lättare kan gå med. 
 
6§ Pallkragarna 
Det fanns en oanvänd kvarvarande pallkrage som vi lottade ut. Medlem informeras via mail. 
 
7§ Rapporter 

a) Kyrkhörnsgruppen har haft ett lyckat samverkansmöte med Helena K. Man pratade om 
gemsamma planer i området, t ex en ny entré med portal vid vägen, närmast kyrkan. Helena 
föreslog också en gemensam trädgårdsfest, men det mynnade ut i vår egna kommande…  

b) …sommarfest för medlemmar som i år blir lördagen den 16 juni och kompletteras med 
inspirationsinfo, se 8§. Inbjudan mailas ut.    

c) Naturskyddsföreningen stödjer en stadsodlingsgrupp i Dar es Salaam och bedriver nu ett projekt 
där man jämför stadsodling i Etiopien och Sverige. Vi har blivit tillfrågade att medverka och 
tackat ja. Hillevi från NF har varit här och fått info samt fotat. Fortsättning följer.  

d) 15 000 kr är sökta hos sdn för utåtriktad verksamhet/ökad tillgänglighet till föreningen. 
e) Elisabeth informerade om torgkalaset den 2 juni där vi medverkar. 
f) Skördedag med medlemsfest hålls enl tradition första lördagen i september.   

 
8§ Inspirationsdag 



I år har vi för avsikt att jobba på att medlemmar i lottkön ska känna sig inkluderade, därav 
inspirationsdagen ihop med sommarfetsen den 16 juni. Tanken är att de som vill ska hitta möjligheter att 
på olika vis delta i föreningens aktiviteter fast man inte har lott. T ex bli medodlare, odla med 
kyrkhörnsgruppen eller gå med i en arbetsgrupp. Vi startar kl 15 med info och inspiration då någon från 
kompost-, höns- resp kyrkhörnsgruppen kommer att vara med. Beräknas hålla på i ca två timmar. 
Därefter picknikfest.  
 
9§ Övriga frågor 
a)Vi beslutade att som förening gå med i odlarföreningen FOBO.  
b) Vi ska sträva efter att styrelsemötena inte ska vara längre än två tim.  
c) Målning av boden. Det är en del kvar att måla på boden, beskrivning finns inne i boden och intresserade 
medlemmar uppmanas att hjälpa till. 
 
10§ Nästa möte 
Planerat till den 18 juni kl 18-20. 


