
Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo 2022 08 23

Närvarande: Randine Pettersson, Elisabeth Hammar, Elisabet Ohlsson och Oskar Löfgren,
Britta Grönqvist fr § 6

§ 1. Mötet öppnades av ordf Randine.

§ 2. Till sekreterare för mötet utsågs Elisabeth H.

§ 3. Till justerare valdes Oskar.

§ 4. Dagordningen godkändes.

§ 5. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Frågor som fortfarande är aktuella redovisas
längre ner i protokollet.

§ 6. Kassörens rapport: Frågan om att eventuellt binda pengar på lite längre sikt sköts upp
till ett senare styrelsemöte eftersom kassören inte var närvarande.

§ 7. Medlemsfrågor: När det gäller de medlemmar som fått mail om att sköta sina lotter
bättre har några ej svarat alls och några har vidtagit rättelse, helt eller delvis. En medlem
kommer få en varning enligt stadgarna att om lotten inte röjs/rensas/odlas på senast den
220924 så kommer föreningen att återta odlingslotten. Uppskattningsvis ett tiotal
medlemmar kommer att få mail med uppmaning om att rensa bort ogräs inom en månad.
Det har tillkommit cirka 20 nya medlemmar under året, hälften under sommaren, och vi har
en kö på ett 50-tal personer.
Föreningen fick hjälp med gräsklippning av några medlemmar, denna frodiga sommar.

§ 8. Kommande aktiviteter: Nästa arbetsdag är sönd 28/8 kl 11 som följs av skördefika. Vi får
ha tillgång till kyrkans kök och planerade vem som fixar vad. Nästkommande styrelsemöten
blir onsd 21/9 och onsd 19/10.

§ 9. Övriga frågor: * Vattenslangsvindan som skulle ha kommit i slutet av juni har trots
påstötningar ännu ej anlänt och vi kommer att meddela Skog & Trädgård att vi önskar skjuta
på leveransen till våren. * Styrelsen ber Eva-Britt att kontakta Fastighetskontoret för att
diskutera eventuell beskärning av träd samt en kontroll av de stora träden så att inte något
är dåligt och behöver tas ner.

§ 10. Mötet avslutades.

Elisabeth Hammar                                                                        Oskar Löfgren
Mötessekreterare                                                                          Justerare


