
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	180703	
Närvarande:	Maria Jisfält, Maria Hermansson, Ann Hedbacker, Britta Grönqvist, Elisabet 
Ohlsson. 
 
§ 1 Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 2 Till sekreterare väljs Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare väljs Britta. 
 
§ 4 Dagordningen godkänns med tillägg för några punkter på övriga frågor. 
 
§ 5 Hönsgruppen 
 En medlem i hönsgruppen är inbjuden till mötet men har fått förhinder. 

På medlemsmötet i juni informerades om att hönsgruppen vill knyta sig mer mot 
GkH. Hönsgruppen ser hönsen som en tillgång för hela föreningen och inte 
endast som hönsgruppens djur. Det kom upp förslag från medlem att gruppen 
skulle kunna be om donationer från allmänheten som besöker området. Ett 
förslag är att GkH skaffar ett Swish-konto för detta ändamål och för andra 
behov. 
Styrelsen diskuterar hur man ska samarbeta när Hönsgruppen knyts mot 
föreningen. Förslag att Hönsgruppens medlemmar liksom tidigare ska vara 
medlemmar i Grön kultur Högsbo och betala en årlig avgift på 100:- som 
”hönsarrende”. Hönsgruppens kostnader ska sedan budgeteras inom GkH och i 
samråd med GkH. Då ingen från Hönsgruppen närvarar på mötet fattas inga 
beslut.  

 
§ 6 Kassörens rapport uteblir då kassören inte är närvarande. 

Kassören får undersöka möjlighet och kostnad för att ha ett Swish i föreningens 
namn. 

 
§ 7 Medlemsfrågor 

Vid medlemsmötet i juni framkom önskemål om ett dass vilket styrelsen inte 
anser är möjligt att tillgodose med nuvarande resurser. 
Man önskar att föreningen köper in expanderbara vattenslangar som funnits 
tidigare. Det har tidigare gått sönder snabbt, men nya inköp kommer att göras. 
Leksakslådans lock är tungt och kan skada barn om det faller ner. En medlem 
kommer att ordna säkringar för detta. 
När det gäller medlemmar som inte deltar på några arbetsdagar finns det ett 
önskemål från medlemsmötet att det ska få konsekvenser t.ex. att man kan bli av 
med sin odlingslott. Styrelsen startar med att göra informationen till nya 
lottinnehavare tydligare om att det är ett krav att deltaga i det gemensamma 
arbetet. 

 
§ 8 Sommarens arbetsdagar 

Lista för nästa arbetsdag planeras och för de närmaste arbetsdagarna kommer 
planeringen att ske via mail. 

 
§ 9 Övriga frågor 



Gödsel: Det finns fortfarande mycket gödsel kvar. Vi informerar medlemmarna 
via Facebook om att de gärna kan ta mer gödsel till sina lotter. Ann kommer att 
snygga till högen. 
 
Batteriladdning: Batterierna till klippare och trimmer ska laddas i max 24 
timmar och frågan är hur det ska lösas praktiskt. Ett förslag är att köpa en timer. 
 
Eldningsförbud: Medlemmar informeras via FB och anslagstavlor om att det är 
eldningsförbud i Gbg och på området, och att man inte får grilla. 
 
Instruktionsbok: Det finns nu en kopia på instruktionsboken till elklipparen i ett 
häfte i kyrkans förråd. Där finns också en kortbruksanvisning. 
 
Kyrkans förråd: Diskussion om vilka som ska få koden till förrådet. Vi får 
diskutera det med representanter från kyrkan. 
 
Buskar och plantor: Maria har fått plantor av blåbärstry och kommer att 
diskutera med kyrkan om man kan plantera de upp mot Bankogatan på kyrkans 
mark. Hon har också plantor till skuggpallkragar och perennrabatt. 
   
 
 
 
Elisabet Ohlsson   Britta Grönqvist 
Sekreterare   Justerare	


