
Grön kultur Högsbo Styrelsemöte 5/9 2016

Närvarande: Eva Britt, Katarina, Anders, Frida, Lars, Maria

1 Mötet öppnas

2 Justerare: Lars, Sekreterare: Frida, Mötesordförande: Katarina

3Godkännande av föregående mötesprotokoll 

4 Kassörens rapport (stående punkt)
6000 kr hade vi till nya området, av dem har vi använt ca 2000 kr till träd. Vi lägger även kostnaden 
för gruset där. Vi har 35 000 kr på ekobanken, varav 15 000 kr står som försäkring för boden. 
Löpande bokföring kanske borde införas, för att under året kunna följa upp budget och 
verksamhetsplan. E-B gör en ekonomisk sammanställning till nästa möte och så går vi igenom 
verksamhetsplanen utifrån den. För att se vad vi hittills har gjort och inte gjort och vad vi eventuellt 
kan och vill göra inom detta verksamhetsår.

5 Medlemsfrågor (stående punkt)
Vi har problem med att medlemmar inte svarar på mail som vi skickar, eller att de har fel mailadress 
inlagd och då inte får våra mail alls. Flera medlemmar riskerar att bli av med sin lott/köplats pga 
detta. (10 st som försvann ur kön i våras) Det är extra viktigt nu när vi använder Pay pal att vi har 
rätt adresser till medlemmarna. Vi ska betona detta ytterligare i mail som går ut i samband med 
medlemsavgifter, välkomstbrev, på hemsida och blogg.

6 + 8 Åtgärdslistan + skördefika
Lokalen är bokad 12-17 på lördag. Biodlaren som har hand om bikuporna vid området kommer och 
säljer högsbohonung. Fika har inte kunnat beställas utan vi bakar själva. Inbjudan och 
marknadsföring verkar ha glömts bort litegrann, så inbjudan via mail och på bloggen borde skickas 
ikväll!
Vi ses kl 12. Katarina har nycklen och tar med kaffe, saft och te. Anders köper mjölk, E-B och 
Katarina bakar. Kajsa mailar ut inbjudan. Maria ansvarar för grillen. Burk till betalning, 
självkostnadspris.

7 Arbetsdagar och arbetsgrupper i framtiden
Medlemsmötet beslutade att nästa år pröva med fler arbetsdagar istället för arbetsgrupper. En 
checklista på saker som behöver fixas ska sitta i boden. Gräsklippargruppen ska finnas kvar i 
samma form som nu, men alla andra arbetsgrupper blir vilande nästa år. Istället ska vi försöka få 
alla gemensamma arbetsuppgifter utförda tillsammans, på fler arbetsdagar istället.
Arbetsdagarna blir 1 vardagskväll/månad och 1helgdag/månad. 2 st ansvariga per arbetsdag. 
19/9 kl 17 arbetskväll
8/10 kl 13-16 arbetsdag
Fortsatt planering och diskussion om detta på senare möte.

9 Övriga frågor
Nya medlemmar. E-B har gjort en checklista att ha som lathund när man visar nya medlemmar runt 
på området. Vi fortsätter bolla listans innehåll på mailen. Det är bra att bjuda in till visning av 
området på arbetsdagarna.

Belysning. Katarina återupptar sina efterforskningar gällande belysning.

Kurs i jordförbättring. Oktober/november. Kan vi bjuda in någon? Förslag Karin Eliasson. Maria 



undersöker möjligheter, prisuppgifter osv.  Alternativt någon från Botaniska trädgården som E-B 
känner till.
Svetskurs är fortfarande intressant, Katarina drar i lite trådar. 

Mark och vatten. Fastighetskontoret äger största delen av vår mark. Vi kommer att få ett 
arrendeavtal på 4200 kr /år. I avtalet ingår vissa regler och skyldigheter gentemot fastighetskontoret. 
Katarina har en lista på dessa i pappersform, men ser till att vi får dem via mail. Familjebostäder har 
sedan starten sponsrat oss med vattenposter, grus, möbler och annat men äger ingen del av marken 
vi odlar på.
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Sekreterare Frida Svensson

Justeras av Lars Gäfvert


