
Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo 2018-05-03 

Närvarande: Eva-Britt, Maria H, Maria J, Kajsa, Dan, Ann, Britta, revisor Randine och i början av 
mötet även Kate och Lisa från Hönsgruppen. En del av mötet även Anna A för redovisning av 
workshop. 

1. Mötets öppnande 
2. Val av sekreterare för mötet: Till sekreterare för mötet utsågs Britta 
3. Val av justerare för mötet: Till protokolljusterare för mötet utsågs Maria H 
4. Godkännande av dagordning 
5. Hönsgruppen: Informationsutbyte mellan representanter för Hönsgruppen och styrelsen. 

Hönsgruppen består f.n. av ca 8 personer och önskar växa i antal. Gruppen ser behov av 
ökade anslag bl.a. p.g.a. att nuvarande höns är fler, större och äter mer än de tidigare. Behov 
finns också av upprustning av hägnets stängsel. Ev. kommer tidigare bidrag från ett 
studieförbund att sänkas i år vilket minskar intäkterna något.  
I GKHs budget för 2018 finns bl.a. anslag till upprustning av hönsgården. Styrelsen anser att 
löpande utgifter som t.ex. mat och strö är önskvärt att Hönsgruppen kan täcka själva. 
Förslag om att Hönsgruppen tar ut en årlig avgift från medlemmar, ung. motsvarande 
lottinnehavarnas arrende. Även inbjudan till att medverka vid föreningens 
arbetsdagar/kvällar för möjlighet till att utföra visst arbete gemensamt och för att informera 
om och förhoppningsvis få med fler medlemmar/ersättare till hönsgruppen. 
Kate och Lisa tar med sig ovanstående till övriga Hönsgruppsmedlemmar för att stämma av 
hur de ställer sig. Fortsatt kommunikation mellan Hönsgrupp och styrelse planeras till 
kommande styrelsemöte. 

6. Sammanställning av workshop: Ana och Maria H redovisade sammanställning av 
workshopen om önskemål och visioner för odlingsområdets framtid som genomfördes i 
samband med årsmötet. Diskussion om prioriteringar bland idéerna på kommande 
styrelsemöte. Sammanställningen kommer mailas ut till medlemmarna. 

7. Kassörens rapport: Kassör Eva-Britt rapporterade om att det ekonomiska läget ser bra ut. 
Batteridriven gräsklippare och trimmer har köpts. Nu väntar vi på leverans. 

8. Planering mötesdatum: Kommande styrelsemöten blir 4/6, 3/7 och 22/8 kl. 18 i kyrkans 
lokaler. Däremellan även ett medlemsmöte efter arbetsdagen 10/6 kl. 12-13 

9. Planering kommande arbetsdagar: En lista med stående uppgifter upprättas ex. 
gräsklippning, trimning, städa bod m.m. Övrigt: rensa runt och gödsla/vattna allmänna 
bärbuskar och fruktträd, tvätta möbler, slipa möbler som ska målas, rensa i allmänna 
planteringen (vid havtornet) och sätta smultron/jordgubbar för marktäckning, inventera i 
leksakslådan, kassera trasiga leksaker, inventera sargen, infogenomgång av området för nya 
odlare. 

10. Övriga frågor: Behov av ny leksakslåda. Ev. skulle en medlem kunna bygga en. Sandlåda: vi 
har fått stockar att rama in befintlig sandlåda med. Behov av grus/sand till gångar och för att 
fylla på runt sargen. Eva-Britt ska kolla kostnader. Grill: Kajsa har förslag på en ny, fast grill. 
Ska kolla kostnader och möjlighet att ha den på området. 

11. Mötets avslutande 
 


