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STYRELSEMÖTE 2020 09 07, 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: Ingen förändring sedan förra styrelsemötet.     

5. Kurser Vuxenskolan. 

a. Honungsbedömningskurs:  3 kurser genomförda. Ny kurs under april 2021, Ann-Britt och 

Kerstin kursledare. 

b. Medlemsregistret: Kurs 8/9  9 st anmälda vara 3 från styrelsen. 

c. Ordförandeträffar: Få anmälda. Samtliga kontaktar våra kontaktföreningar och hör om 

intresse finns att delta. Helst 2 st från varje förening. Svar senast 14/9.  Planering av dessa 

träffar, när vi vet hur många som deltar. 

d. Vad går våra medlemsavgifter till ?: Denna fråga dyker upp då och då. Monika Sälling 

deltar gärna på ordförandeträffarna och förklarar. 

e. Zoom kurs: Inför de kommande årsmötena behövs kurs i Zoom. Corona epidemin finns 

troligen kvar. Kursdatum 6/10 kl 18.00 – 20.30. Ann-Britt hör med VS om Kerstins son kan 

vara kursledare. Önskvärt att någon från styrelsen deltar på  kontaktföreningars årsmöten. 

f.Biodlardagen 25/10.   Johan Lang har tackat nej att delta via zoom. Björn Gustavsson har 

tackat Ja. Pierre kontaktar Björn och hör om han kan prata bl.a. om EU.s nya 

djurhållningsregler, hur JV ser på bitillsyningsmännen, konkurrensen mellan honungsbin och 

vildbin/insekter ( finns det mat till alla ), bihälsa och sjukdomar. Mötet får ta max 3 timmar. 

Om intresset för biodlardagen är stort, kan vi ev. bjuda in Mattias Lindholm , Göteborgs 

Naturhistoriska museum) för att prata om vildbin. Alternativt vid ett annat tillfälle. 

g. Kurs godkänd biodlare.  Kurs 14.e november samt en under våren. Önskan är att   

bitillsyningsmännen går kursen. Pierre hör med Preben hur han vill lägga upp kursen. 

6. Hemsidan: Shervin kontaktar Hisingens BF att de kommer in med en motion till SBR, om 

utbildningsfilmer. 
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7. Lokalföreningarnas årsmöten: Hur kan dessa hållas med tanke på coronan?  Ann-Britt tar 

upp frågan på mötet i oktober, i Skänninge, så tar vi upp frågan på nästa styrelsemöte. Till 

dess läser var och en igenom SBRs fil om ” årsmöte i coronatider, och funderar på hur ska vi 

göra med vårt eget årsmöte! 

8. Övriga frågor:  - Shervin ställer upp för omval i distriktsstyrelsen. Pierre tar kontakt med 

Monika Sälling och meddelar sitt beslut. 

12. Nästa styrelsemöte: Måndag 5/10 kl. 18:00 ( OBS tiden ) via Zoom. 

13. Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

Justeras 

 

 

……………………………………………   ………………………………………………….. 

Pierre Atterling, sekreterare      Ann-Britt Carlsson, ordförande    


