STYRELSEMÖTE 2020 04 22, 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. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll:
Svar på medlemsundersökningen och verksamhetsplanen för 2021/2022 har skickats in till SBR.
4. Ekonomi:
a. Resultat: 92.255: b. Lars-Gunnar kontaktar Nordea om fonden.
c. Vuxenskolan:
i. Hunungsbedömningskursen: Resp. deltagare tar med honungsprover med 3 olika sorters honung
till kursen.
Ann-Britt och Kerstin hörs efter styrelsemötet och bestämmer upplägget.
ii. Föreningskunskap
iii. Pollenkurs, ny och fortsättning. Se föregående protokoll
iV. Medlemsregistret. Kurs i höst.
Förfrågan har kommit om vi kan ge förslag på verktyg att använda för att
ersätta möten. Kerstin har skissat på ett förslag (Webmöten, pedagogik för nybörjare, erfarenhetsutbyte och tips etc.) Förslagsvis körs kursen digitalt under 2,5 timmar. Ann-Britt och Kerstin
hörs efter mötet och bestämmer upplägget. Ev. kostnader står distriktet för.
5. Formulär för att söka bidrag från fonden, tar Lars-Gunnar fram ett förslag på, till nästa möte.
6. Äskande om bidrag till renparningsområde från Mölndals BF, beslöts att ge ett stöd på 5000:-.
Villkor är att de håller en presentation på kommande distriktsårsmöte samt visar dokument på vem
som äger marken. Pengarna betalas ut efter arbetet är klart.
7. Förfrågan om bidrag till Åslög Dahls bok om bestämningsnycklar för pollenanalys. Styrelsen önskar
mer Information från henne, innan detta ev. kan betalas ut.
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8. Utbildning i webverktyg. (telefonmötesverktyget) När upplägget är bestämt, mejlas detta ut till
föreningarna. I övrigt se punkt 4 iV.
9. Plattformar för föreningar som ex. vis Cisco, Zoom eller Learnpoint så tar distriktet kostnaden för
det ”verktyget” vi bestämmer oss för. Förutsatt att vi får reda på kostnaderna och hur vi hanterar
detta. Ann-Britt och Kerstin håller i punkten.
10. Lokal biodlardagen. Olika alternativ diskuterades. Bestämdes att höra med Ljungskiles folkHögskola. Enligt deras hemsida tar de 295: - / person exkl. moms. Ann-Britt kontaktar dem.
11. Program biodlardagen.
Björn Gustavsson (Pierre kontaktar), Björn Dahlbäck (Ann-Britt kontaktar) Martin Nehmann
(Pierre Kontaktar) Förslaget är att Martin har em. till förfogande.
12. Årsmöte 2021. Södra Inland har erbjudit sig att hålla i detta.
13. Övriga frågor:
Vad förväntas av oss i styrelsen gentemot våra kontaktföreningar? Ann-Britt mejlar ut underlag
14. Nästa styrelsemöte 27/5 via web.
15. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justeras

……………………………………………
Pierre Atterling, sekreterare

…………………………………………………..
Ann-Britt Carlsson, ordförande
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