STYRELSEMÖTE 2020 05 27, Web baserat, via Zoom.

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: Inga kommentarer på detta. Lades till handlingarna
4. Ekonomi:

Ca 298 000 totalt, Resultat ca 91 245`

a. Fonden ( Georg Gustafsson minnesfond ) Beslöts att dela ut 2x1 000:- årligen, för
medlemmar i distriktet. Att användas till inköp av kupor och/eller nektargivande träd och
buskar för plantering. Pengarna delas ut mot kvitton och motivering. Ansökningsblankett
finns på distriktets hemsida.
Beslöts att dela ut 2 000:-/år tills fonden är nere i 20 000: -, genom sälja av fondandelar till
motsvarande värde. Värde på fonden idag, ca 40 000: Innevarande år delas 2x1 000: - ut i samband med Biodlardagen 25/10. Ansökan till detta ska
vara distriktsstyrelsen tillhanda, senast 30/9. Därefter ska ansökan årligen vara styrelsen
tillhanda, senast 31/3.
b. Bidrag från distriktet för att utveckla föreningen:
Beslöts att distriktsstyrelsen avsätter, för år 2020, totalt 25.000: - Bidrag kan fås, för upp till
30% av kostnaden för den beslutade aktiviteten, dock högst 5 000:- per år och förening.
Underlag för ansökan finns på distriktets hemsida. 5 000: - utdelat till Mölndals BF, i år.
Information till föreningarna om fonden och bidraget mejlas ut.
5. Kurser VS:
a. Föreningsmöte och kurser på distans: En kurs i ämnet genomförd med 13 deltagare, med
Zoom
b. Honungsbedömningskurs: Nästa kurs 28/5 och 3/6. Max 20 deltagare. Kurserna
fulltecknade. Stor efterfrågan, så extra kurs kan hållas i augusti.
c. Föreningskunskap: Uppskjutet på obestämd tid. Kerstin kontaktar VS om ev kurs på
distsans.
d. Pollenkurs: Uppskjuten pga Corona viruset
e. Utbildning i medlemsregistret: Datum preliminärt satt till 8/9. Kursledare Anette Irebro.
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6. Zoom videomötesverktyg: Distriktet har hyrt en licens fram till 17/6. Att hyra en licens
kostrar 2 400:-/år. En månad 306: -. Styrelsen beslöt att Lars-Gunnar skaffar ett betalkort, till
en kostnad av 350:-/år, i distriktets namn, för användning av bl.a. anskaffning av licens från
USA och distriktets Facebook sida, så styrelsemedlemmar inte behöver använda privata kort.
7. Hemsidan: Ann-Britt, Klas-Göran och Kajsa, träffas 9/6 kl 17.00 för att gå igenom
hemsidans utformning och utseende.
8. Kontaktföreningar: Skicka input av informationen ni fått, från respektive kontaktförening,
till Ann-Britt, om hur föreningarna bedriver sin verksamhet i Corona tider, så sammanställer
hon detta.
9. Biodlardagen 25/10: Stenungsbaden är bokad. De vill ha förskott på hyran. Johan Lang
och Björn Gustavsson är bokade. Björn Dahlbäck kan ej komma. Pierre skickar bekräftelse till
Johan Lang, för hans kostnad, 4000:- plus resa 1500:- exkl moms. Göran Sändare från
Spekeröds hembygdsförening, bjuds in för att berätta om Georg Gustafsson. Klas-Göran
skriver en notis om dagen, på hemsidan. Kerstin på FB.
10. Distriktets ordförandeträffar: Beslöts hålla 2 möten i slutet av augusti. 25/8 resp. 27/8,
kl 17:30-19:30. 2 st styrelsemedlemmar från varje förening bjuds in. Kerstin skickar ut sina
anteckningar, till styrelsen, från tidigare ordf. träffar. De olika föreningarna ombeds att ta
upp aktuella frågor samt att distriktsstyrelsen lämnar information.
11. Övriga frågor: -Hur ska årsmöten genomföras i lokalföreningarna om Corona fortsätter?
Informera att Zoom kan ansluta upp till 100 personer.
- Är distriktet skatteskyldig? Ann-Britt skickar årsmötesprotokoll till Lars-Gunnar, som tar
kontakt med skatteverket, för att reda ut frågan.
- Shervin gör en lista på olika videor som är bra och lärorika som vi kan informera om på
hemsidan.
12. Nästa styrelsemöte: 16/6 kl 17:30 – 19.00 ( OBS tiden ) via Zoom.
13. Ordförklarade mötet avslutat

Justeras

……………………………………………

…………………………………………………..

Pierre Atterling, sekreterare

Ann-Britt Carlsson, ordförande
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