
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	210531	
Närvarande:	Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Britta Grönkvist, Elisabet Ohlsson.  
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Ann. 
  
§ 4 Dagordningen godkänns. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll genomgås. 
 
§ 6 Kassörens rapport 
 Kassören är inte närvarande. 
 
§ 7 Medlemsfrågor 
 Ytterligare 1 odlingslott har blivit ledig och har delats ut till köande. Även en 

pallkrage blev då ledig och kommer att delas ut inom kort. 
 
 Två odlare har inte kommit igång med odlingen ännu. En odlare har informerat 

om orsak till förseningen. Den andra har fått ett mail med påminnelse om att 
odling ska påbörjas senast 15 maj enligt ordningsreglerna. Inget svar har 
inkommit. 

 
§ 8 Kommande aktiviteter 

Arbetsdagar 
 Morgondagens arbetsdag kommer till största del innebära arbete med gräs, sarg, 

grus och sand. 
 
 Årmöte 

Årsmötet kommer som planerat genomföras på lördag 5/6, då restriktionerna 
runt möten har lättat något. Deltagare på mötet behöver ändå hålla avstånd. För 
att minska risken för trängsel kommer det inte att vara någon servering på mötet. 
I samband med årsmötet kommer medlemmarna att informeras om 
nyttjanderättsavtalet, och de diskussioner som föreningen har med Park- och 
Natur och Fastighetskontoret om redskapsförrådet. Det kommer också att finnas 
möjlighet för andra frågor och diskussioner vid mötet. 

 
Medlemsmöte 

 Årets medlemsmöte som planerats till den 19/6 kommer att samordnas med 
årsmötet för att minimera antalet möten, och då mötena ändå tidsmässigt blir så 
nära varandra.  

 
Styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande möte som planeras efter att den nya 
styrelsen har valts. 

 
  
   



 
 
 
  
§ 9 Övriga frågor 

Britta har varit i kontakt med biodlaren Mattias, som informerat om att det även 
i nuläget är han som är ansvarig för kuporna nedanför kyrkan. 
 
En medlem har kontaktat föreningen om att den aktuella hemsidan är 
förhållandevis dyr, och borde bytas ut. Styrelsen är medveten om att ett byte 
vore lämpligt, men har under året inte haft kompetens att göra ett byte. Om 
någon medlem har möjlighet vore det mycket positivt. 
 

§ 10 Mötet avslutas. 
 

Elisabet Ohlsson  Ann Hedbäcker 
Sekreterare   Justerare 


