
Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo 2022 04 25 

 

Närvarande: Randine Pettersson, Elisabet Ohlsson, Elisabeth Hammar, Eva-Britt Thörnqvist, Britta 

Grönqvist,Liv Vikingsson, Oskar Löfgren och Susanne Andersson 

 

§ 1. Mötet öppnades av ordf Randine. 

§ 2. Till sekreterare för mötet utsågs Elisabeth H. 

§ 3. Till justerare valdes Liv V. 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§ 6. Kassörens rapport: Vi har cirka 34 000 kr på kontot. Det bundna sparandet som vi hade med 

tanke på ev flytt av arbetsboden är upplöst.  

§ 7. Medlemsfrågor: *Ett par medlemmar har fått skriftliga tillsägelser om att följa ordningsreglerna 

vad gäller hur man får ”breda ut sig” på olika ledder men svarar inte på mail. Styrelsen beslutade att 

lösa bekymren rent handgripligt. Det är ett återkommande problem att folk inte läser sina mail från 

föreningen. En fungerande e-postadress till medlem eller annan som kan vidarebefordra information 

är förutsättningen för medlemskap i föreningen eftersom vi inte skickar brev. *Om man har 

önskemål om att plantera på allmänna utrymmen så behöver man rådgöra med styrelsen först. Detta 

pga avtalen med de kommunala förvaltningarna samt trivseln på området. 

§ 8. Kommande aktiviteter: Biblioteket har visat intresse för vårt odlingsområde och kommer att 

närvara vid en arbetsdag för att ge boktips. Nästkommande styrelsemöten är månd 23/5 och tisd 

28/6. 

§ 9. Nyttjanderättsavtal Park och Naturförvaltningen: Avtalet är nu undertecknat!  

10. Övriga frågor: Hemsidan: Under innevarande vecka flyttas hemsidan till ett webhotel som heter 

A2Hosting som kostar 100 dollar för tre år – mycket mindre än de 2700 kr/år vi har betalt hitintills. 

Vattenkopplingen på B- och C-området: Vi gör med hjälp av vänlig medlem en ytlig ledning till 

område C till en kostnad av cirka 500 kr. Britta har pratat med Familjebostäder som ska ha oss i 

åtanke om det blir parkmöbler över någonstans. Britta lyfte också frågan om stölder på området och 

om vi kanske ska ta reda på hur andra odlarföreningar gör. Susanne informerade om att Help Ukraine 

Gothenburg, HUG, har verksamhet i församlingshemmet. 

§11. Mötet avslutades. 

 

Elisabeth Hammar                                                                        Liv Vikingson   

Mötessekreterare   Justerare 

 

 


