
Styrelsemöte	  Grön	  kultur	  Högsbo	  130408	  
Närvarande:	  Marcus,	  Jessica,	  Eva-‐Britt,	  Tobias,	  Martin,	  Annika,	  Elisabet.	  
	  
	  
	  
§1	   Ordförande	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  öppnar	  mötet.	  
	  
§2	   Till	  justerare	  väljs	  Marcus.	  
	  
§3	   Genomgång	  av	  åtgärdslista	  från	  föregående	  möte.	  
	  
§4	   Rapport	  från	  kassören	  

Det	  är	  ännu	  inte	  klart	  med	  ny	  firmatecknare	  i	  föreningen	  och	  kassören	  har	  
därför	  inte	  full	  insyn	  på	  kontot.	  Föreningen	  har	  ca	  27	  000:-‐	  på	  
plusgirokonto	  och	  6000:-‐	  i	  handkassa.	  Delar	  av	  handkassan	  kommer	  att	  
överföras till kontot. 
	  
Rapport	  från	  gruppansvariga	  
Förslag	  presenteras	  är	  att	  skapa	  ett	  dokument	  med	  arbetsbeskrivning	  för	  
arbetsgrupperna	  och	  en	  mailadress	  till	  kontaktpersonen	  i	  varje	  grupp.	  
Denna	  information	  ska	  finnas	  på	  hemsidan	  och	  även	  i	  redskapsboden.	  
Beslut	  att	  Martin	  och	  Marcus	  arbetar	  vidare	  och	  genomför	  detta.	  
	  

§5	   Verksamhetsplan	  
Diskussion	  om	  innehållet	  i	  årets	  verksamhetsplan.	  Ett	  flertal	  förslag	  
framförs.	  Ordföranden	  sammanställer	  ett	  förslag	  till	  styrelsen.	  

	  
§6	   Medlemsmöte	  

Medlemsmötet	  blir	  den	  21	  april	  15-‐17	  med	  inriktning	  Information/	  
inspiration/	  etik/	  eko/	  fröbyte	  /fika.	  Lokal	  är	  bokad	  i	  kyrkan.	  	  

	  
§7	   Torgkalas	  

Årets	  torgkalas	  är	  31/5-‐2/6.	  Föreningen	  bokar	  ett	  bord	  till	  lördagen	  1/6	  
10.00-‐14.00,	  men	  ännu	  ej	  klart	  att	  vi	  kan	  bemanna.	  Tas	  upp	  på	  
medlemsmötet.	  

	  
§8	   Avtal	  med	  kommunen	  
	   Ordföranden	  fortsätter	  arbeta	  med	  frågan	  och	  återkommer.	  
	  
§9	   Övriga	  frågor	  

Arbetsdag	  för	  medlemmar	  beslutas	  till	  måndag	  kväll	  20	  maj	  och	  planeras	  
på	  nästa	  styrelsemöte.	  Kompostgrupp	  och	  ev.	  ohyragrupp	  har	  
arbetsuppgifter	  till	  dagen.	  
	  
Lokal	  var	  inte	  bokad	  för	  Odlingskursen	  17/4	  och	  samtliga	  lokaler	  i	  kyrkan	  
är	  upptagna.	  Elisabet	  kontrollerar	  om	  föreningslokalen	  i	  BRF	  är	  ledig	  att	  
hyra.	  Detta	  kommer	  att	  innebära	  en	  extra	  kostnad	  för	  föreningen	  som	  
godkänns	  av	  styrelsen.	  

	  



§10	   Nästa	  styrelsemöte	  6	  maj	  och	  10	  juni.	  	  
Ordförande	  avslutar	  mötet.	  

	  
	  
	  
Marcus Svensson 	   	   Elisabet Ohlsson 
Justerare	   	   	   	   Sekreterare	  


