
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	190107	
Närvarande:	Maria Jisfält, Ann Hedbacker, Britta Grönkvist, Eva-Britt Törnqvist, Elisabet 
Ohlsson, Dan Melander. Adjungerad från valberedningen Annika Ström-Öberg. 
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 2 Till sekreterare väljs Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare väljs Ann. 
 
§ 4 Dagordningen godkänns, med tillägget att valberedningen närvarar i punkten 

årsmöte. 
 
§ 5 Kassörens rapport 

Föreningens tillgångar är ca 9500: - på transaktionskonto, ca 15300: - på 
sparkonto, ca 50: - i handkassa och 1000: - i insats Ekobanken. 
Inga större utgifter sedan senaste mötet. 

 
§ 6 Medlemsfrågor 
 Alla köande medlemmar har fått mail med information om köplats och 

påminnelse om medlemsavgift. 
 Alla övriga medlemmar har fått mail med information om inbetalning av 

medlemsavgift och ev. arrende. 
Samtliga medlemmar har i samband med utskicket informerats om att 
inbetalning av medlemsavgiften innebär ett godkännande att personuppgifter 
sparas i medlemsregister enligt GDPR. 
 
Under 2018 har medlemmarnas deltagande på föreningens arbetsdagar noterats. 
Eva-Britt och Elisabet kommer att sammanställa dessa uppgifter för att senare 
fatta beslut om hur föreningen ska arbeta vidare med detta. 
 

§ 7 Årsmöte 
Tid för årsmötet beslutas till lördagen den 9 mars klockan 13.00. Maria J 
kontrollerar med kyrkan om församlingshemmet är ledigt. Annika S-Ö kan vara 
ordförande. Britta och Maria H undersöker möjligheten med någon form av 
inspirationsföreläsning ex. om ”surrande trädgård” eller annat ämne. 
Maria J skickar kallelse till medlemmar om årsmöte, motioner, nomineringar till 
valberedningen mm. 
Valberedningen arbetar vidare med att planera den nya styrelsen och revisorer. 
 
  

§ 8 Övriga frågor 
Diskussion om att styrelsen kontaktar Paula Palm på Fastighetskontoret som 
arbetar som stödresurs med stadsnära odling, för att t.ex. ha ett möte för att få 
hjälp att ytterligare utveckla området.  
 
Föreningen behöver under året arbeta vidare med de förslag som finns 
sammanställt efter workshop med medlemmar 2018. 
 



2019 firar Grön kultur Högsbo 10-årsjubileum. Diskussioner om hur detta ska 
uppmärksammas.  
 
Förslag att varje styrelsemöte ska inledas med genomgång av föregående mötes 
protokoll. 
 
Förslag om att förbättra skyltning in på området för att välkomna besökare och 
att informera om att det som odlas är privat. Eventuellt samordna skyltningen 
med kyrkans odlingar.   
 
Nästa styrelsemöte blir måndag 4/2 kl18.00. 
 

§9 Mötet avslutas. 
  

 
Elisabet Ohlsson  Ann Hedbacker 
Sekreterare   Justerare   
 
  	


