
 
STYRELSEMÖTE 2020 10 05, 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: Förtydligande till punkten 5g: Bitillsyningsmän går kurs under 3 dagar i 

Ulltuna. Därefter lades protokollet till handlingarna 

4. Ekonomi: Ingen förändring sedan förra styrelsemötet.  

5. Ansökan om bidrag.  Uddevallanejdens biodlarförening har ansökt om 3198:-, för upprustning av 

föreningens parningsplats på Mollön. ( Kostnad för grus och flaggstång).  

Beslöts bevilja ansökan.  

Lars-Gunnar meddelar föreningen vad som beslutats i ärendet. 

6. Kurser Vuxenskolan. 

a. Ordförandeträffar: Inställt pga för få deltagare.  Ev. genomförs ordförandeträffar efter 
distriktets årsmöte. Styrelsemedlemmar besöker sina kontaktföreningar under våren och 

pushar på för dessa träffar. 

b. Zoom kurs: Utbildning sker den 20/10. 5 st anmälda 

c.Biodlardagen 25/10.  Hitintills 55 st anmälda. Kerstin stänger anmälan när vi nått 95 st 
anmälda, beroende på zoom licensen. Ann-Britt informerar om distriktet ( utbildningar, 

ansökningar, årsmöten etc ) samt information från SBR. 

d. Kurs godkänd biodlare.  55 anmälda men bara 30 st får plats. Då intresset varit så stort 

kommer även kurs erbjudas fredagen den 13/11. Lokalen rymmer 40 st pers, då hänsyn tagits 
till Covid 19. Lars-Gunnar skickar BG och Swish nummer till Kerstin som lägger in detta på 

hemsidan. Kerstin kontaktar Preben om han vill ha 1 eller 2 övernattningar.  

7. Distriktsordförandeträff 17-18/10. Ann-Britt åker. Frågor att ta med: Hur kan man ha rättssäker 

omröstning via zoom? Kan man hoppa över årsmötet? 

8: Motion från Hisingens biodlarförening: Denna  återremitteras, då motionen måste tas upp på 
föreningens årsmöte, innan distriktsstyrelsen behandlar ärendet. 

9. Lokalföreningarnas årsmöten:  Information om hur dessa genomförs finns på SBR.s hemsida 
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10. Distriktets årsmöte. Hur ska detta genomföras då vi kan bli över 100 personer. Mötet måste 

troligtvis hållas på distans. Rättssäkerhets-frågan vid röstning?  Ann-Britt tar med sig detta till träffen 
i Skänninge. 

11. Övriga frågor:  Signering av protokoll. Pierre skickar protokollen till Ann-Britt.  

12. Nästa styrelsemöte: Måndag 2/11 kl. 18:00 ( OBS tiden ) via Zoom. 

13. Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

Justeras 

 

 

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

Pierre Atterling, sekreterare  Ann-Britt Carlsson, ordförande  
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