STYRELSEMÖTE 2020 03 25 , Web baserat

Kallade: Ann-Britt Carlsson, Kerstin Namuth, Klaes-Göran Carlsson, Shervin Zandi, Pierre Atterling,
Karin Söderlund, Lars-Gunnar Peterson
Närvarande: Understrukna namn.
1.Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställdes att ordförande jämte sekreterare justerar protokollen.
3. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
4.Föregående protokoll:
Gicks igenom och lades till handlingarna
5.Rapporter
a. Ekonomi
Ca 305.000: - på företagskontot, resultat så här långt i år ca 98.000:-, Vi har fått in ca
127.000:- Gamla styrelsen beslutade att föreningar ska kunna söka medel , för projekt som skulle
komma biodlarna till godo, via en blankett, som skulle läggas in på hemsidan. Detta diskuteras vidare
på vårt nästa möte. De som har info om frågan, tar med detta.
b. Fonden: Pierre har hittat donationsbrevet från Georg Gustavsson, på föreningsarkivet, som
beskriver hur fonden ska användas. Pierre skickar ut det protokollet. Hur vi ska göra med fonden,
diskuterar vi på nästa möte. Lars-Gunnar pratar vidare med Nordea.
c. Vuxenskolan. Pollenkursen samlade 15 deltagare. Distriktet har sponsrat med 50% på
deltagaravgiften. Kerstin reglerar detta med deltagarna. Ny kurs, är preliminärt bokad, till
28-29/8-20. Fortsättnings utbildning är preliminärt bokad helgen efter, som endagars kurs.
Förutsättning är att man då gått grundkursen. Föreningskunskaps kursen blev inställd pga. Corona.
Kan ev. bli webbaserad. Utbildning i medlemsregistret. Styrelsen har för dålig kunskap i detta, så
Kerstin kontaktar SBR, för att ev. få hjälp därifrån. Hunungsbedömningskursen Materialet har ej
kommit ut än.
d. Biodling på kommunalmark. Kerstin, Shervin och Ann-Britt informerade om mötet.
e. Motionen från Hisingens BF har besvarats.
f. Adress och namnändring är klar.
6. Vuxenskolans stadgeändring Deras förslag på ändring, godkändes från vår sida.
7. SBR.s medlemsundersökning 2020. Den tidigare enkäten gicks igenom och kommenterades/
förtydligades. Ann-Britt sammanställer våra kommentarer och skickar runt dessa i styrelsen, innan
hon skickar in den till SBR.
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8. SBR.s verksamhetsplan 2021 och 2022.
Förbundet önskar förslag på vad de ska syssla med de kommande åren: - Varna och informera om
fuskhonung, - Socker i honungen från foderramarna, - Svaren från medlemsundersökningen, - att
förbundet påverkar kommuner, vägföreningar och liknande organisationer att de inte slår dikesrenar
för tidigt, - Låt Sverige blomma !
9. Biodlardagen: Lämpliga datum 25/10 alternativt 8/11.
Förslag på program:
- Varroa och virussjukdomar, Björn Gustavsson kommer och presenterar sig, Bjuda in Martin
Nehman, Lämpligt att vi kontaktar våra kontaktföreningar och hör med dem om förslag, Exempel på
egna lösningar för att underlätta egna biodlingen, Var och en kommer med förslag till nästa möte
samt förslag på var vi kan vara. Lokalen bör klara 90–120 pers.
10. Kommunikation med Messenger. Grupp bildad så vi kan skicka frågor och informera varandra.
Kallelser till möten är ok att Ann-Britt fortsätter med det vi har.
11. Styrelsemedlemmars kostnader för fika, luncher och div aktiviteter. Beslöts att distriktet står
för detta. Ersättning för omkostnader för styrelsemedlemmarna betalas mot kvitto.
12. Övriga frågor:
-Material lämpligt för barn, som information om bin och biodling. Shervin kontaktar Hisingens BF om
de har något lämpligt material. SBR har minnesticka som man får och går att använda.
- Reseräkningsblankett. Lars-Gunnar försöker lägga in distriktets logga så vi får en egen blankett.
13. Nästa styrelsemöte via web 22/4 kl. 18:30. Beslöts testa Zoom med gratislicens. Om det fungerar
bra, beslöts att vi köper en licens. (ca 150:-/mån )
14.Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Pierre Atterling

Justeras

Ann-Britt Carlsson
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