Diskussionsprotokoll 2020 03 04, VS lokaler Kungälv

Kallade: Ann-Britt Carlsson, Kerstin Namuth, Klaes-Göran Carlsson, Shervin Zandi, Pierre Atterling,
Karin Söderlund, Lars-Gunnar Peterson
Närvarande: Understrukna namn.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1.Föregående protokoll:
Pierre hann inte åka på mötet med SBR i Rångedala. Inget svar från Björn Gustavsson, om han kunde
komma på vårt möte. Lämpligare kan vara att kalla honom när vi har ett stormöte. Ann-Britt har
mailat ut kallelsen från JV om honungsbin och vilda pollinatörer.
2.Protokoll:
Sekreteraren ansvarar för originalprotokollen. Pierre hör med föreningsarkivet om de har äldre
protokoll, än de som förra styrelsen överlämnat. Dessa protokoll är från 2018 -02-17 och fram t.o.m
2020 01 22
3.Ekonomi:
Överlämningen är ej helt klart. Resultatet är 108 829: -. Reseräkningar från distriktets årsmöte är ej
inlagda än. Många reseräkningar från årsmötet är ej inlämnade! Lars-Gunnar väntar på underskrivet
årsmötesprotokoll för att ta med till banken.
Falsk reseräkning, via nätet, har inkommit. Beslöts att ej polisanmäla
4.Vuxenskolan har kallat till årsmöte, i Henån 23/3 ( Klas-Göran, Pierre ), Mölndal 24/3 ( Karin ), Göteborg
31/3( Shervin ). Vi får ta med 3 st./tillfälle. Resp ansv. Försöker ta med 2 ytterligare.
5.Kommunen Göteborg:
Ett första möte ska genomföras 12/3 för att diskutera biodling på kommunal mark. Shervin, Ann-Britt och
Kerstin representerar distriktet. SBR kommer ta fram ett standardavtal för detta ändamål.
6.Utbildningar
Pollenkursen är 49 anmälda. Finns plats för 15. Platser inklusive reserver, lottades . Kerstin informerar de som
fått plats. Inom föreningskunskap är 4 anmälda i Stenungsund och 3 i Tanum.
7.Fonden:
Finns en gammal donation, där någon donerat medel till riks-, distrikt- och lokalförening. Ett av villkoren ska ha
varit att pengarna placeras i räntebärande konto, vilket inte gjorts, utan placerats i en fond. Lars-Gunnar tar
kontakt med Eva C. om hon vet något om detta. Pierre hör med Anette på förbundet. När vi fått svar från
Föreningsarkivet borde det finnas i dessa dokument.
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8.Motion till distriktet:
På årsmötet överlämnades åt nya styrelsen att besvara motionen från Hisingens BF. Beslöts att vi avvaktar nya
EU direktiven, för att se om motionens intentioner finns med där. Beslöts att Pierre skickar svar till dem.
9.Adressändring:
Ann-Britt tar kontakt med Bolagsverket och ändrar styrelsens adress och sammansättning. Ann-Britt står som
kontakt och postmottagare. Pierre kontaktar skatteverket för namnändring. Lars-Gunnar skickar
konstituerande protokollet till Ann-Britt
10.Godkänd biodlare eller motsvarande kurs:
SBR ska under april ha kurs i bihälsa för bihälsoansvariga inom distrikt och lokalföreningar. Detta för att
stämma av JV.s förslag till riktlinjer, vad utbildning för godkänd biodlare ska innehålla.
11.Program medlemsmöten:
Beslöts att slopa vår- och sommarmöte. Istället satsa på biodlardag i höst. Förslagsvis hålls denna på 2 olika
platser i distriktet.
Till nästa möte ska alla i styrelsen komma med 2 förslag på programpunkter som vi kan lägga i en idébank, för
att ev. kunna använda i kommande verksamhetsplaner.
12.Hemsidan:
Klaes-Göran och Karin har access till medlemsregistret och hemsidan
13.Övriga frågor:
Pierre skriver stolpar, för att underlätta sammanställningen inför kommande verksamhetsberättelse.
Inför nästa styrelsemöte, gick Karin igenom hur vi kopplar upp oss digitalt.
EU enkät. När denna kommit Ann-Britt till handa, skickar hon ut den till styrelsen.
Pierre ändrar loggan till distriktet, så mellanrummet mellan Bohus och läns tas bort.
Beslöts att lägga upp information från styrelsemötena (diskussionsprotokoll) på vår hemsida, så medlemmarna
informeras om punkter vi diskuterar och behandlar.
Klaes-Göran ansvarar att medlemsregistret är uppdaterat vad gäller distriktets ombud, med hjälp av SBR.
Viktigt att rätt styrelsemedlemmar är markerade så vi vänder oss till rätt personer i våra kontaktföreningar.
14.Nästa möte:
Som är web baserat, 2020 25/3 kl. 18:30
15.Ordförande förklarade mötet avslutat
Vid protokollet

Pierre Atterling

Justeras

Ann-Britt Carlsson
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