STYRELSEMÖTE 2020 11 02, 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: Pierre fick i uppgift att ändra texten för att söka bidrag. Då detta är en pdf,
kommer Lars-Gunnar ändra texten till max 5000:- och inte 30 %. Protokollet lades till handlingarna.
4. Ekonomi: Summa tillgångar är ca 332,000 inkl fond på ca 19,000. Rörelseresultat: + 109.409:5. Fond och bidrag - ansökningsdag. Sista ansökningsdag var satt till 30/9, när det gäller George
Gustavsons fond och föreningsbidrag från distriktet.
Beslöts att ansökan om föreningsbidrag, kan lämnas in löpande och tas upp på nästföljande
styrelsemöte, under förutsättning att avsatta medel, inte tagit slut, pga. många sökande. George
Gustafssons fond, där flyttas sista ansökningsdag till 31/3.
Lars-Gunnar ändrar i formuläret på hemsidan.
6. Inkommen ansökan från Orust BF. De ansöker om bidrag för upprustning av sin bigård. Bl.a.
elförsörjning, markberedning, Silicon mallar, skärmtak, förråd, etc.
Beslöts att tilldela föreningen den sökta summan på 5.000:- , för utbetalning när kostnaderna
redovisats. Föreningen ska redovisa på distriktets årsmöte vad de gjort.
7. Kurser Vuxenskolan.
a. Utbildning i Zoom: 20/10 5 st deltagare.
b. Biodlardagen: 25/10 44 deltagare av 63 anmälda. Kursen upplevdes som mycket positiv
och Björns inslag uppskattades, och att han gärna vill och får återkomma längre fram
c. Godkänd biodlare. 13 och 14/11. Har ställts in pga. Corona, enligt FHM och Västra
Götalands Smittskydds beslut.
Kerstin hör med Preben om ev distans alternativ. Anmälningsavgifter kommer återbetalas.
Anmälningsavgiften på 30,000:- till Stenungsbaden, där har de erbjudit sig att vi får ett
tillgodokvitto på summan, för att kunna användas under 2021. Detta godtogs av styrelsen
och beslutades. Ann-Britt kontaktar dem och meddelar styrelsens beslut.
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8. Distriktsordförandeträff 17–18/10. Blev inställt pga. Corona. Genomfördes via Zoom, dock utan
dialog mellan deltagarna och SBR. Ann-Britt rapporterade vad som togs upp på mötet.
Klas-Göran skickar lista på samordnare i distriktet (avels-, drottnings-, utbildningssamordnare ) till
Ann-Britt. SBR efterfrågar namn.
9. Lokalföreningarnas årsmöten: Vissa föreningar kommer genomföra faktiska möten, andra
digitala, vissa har skjutit upp mötet.
10. Distriktets årsmöte. 6/2-21, Kommer genomföras digitalt via Zoom.
Uppskattningsvis kan det bli ca 70 st. ombud plus 7 i styrelsen.
Ann-Britt sammanställer mejl till föreningarna så de säkerställer att ombuden har bra uppkoppling,
så zoom fungerar.
Föreningar som fått bidrag från distriktet berättar om deras planer, inför hela mötet.
För att sprida information, föreslås att vi har ”breakout rooms” ( grupprum, via zoom) där 3 – 4
ombud från olika föreningar blandas och får diskutera sinsemellan. Varje förening får en viss tid att
prata om hur de bedriver sitt arbete. Gärna kompletterat med någon bild från bigården.
Ska respektive grupp redovisa vad de pratat om?
Det ska framgå i kallelsen, att vi kommer ha breakout rooms, så de hinner förbereda sig. Förslagsvis
tar vi fram några stolpar som kan underlätta vad de ska prata kring. Alternativt tar de upp punkter
från sina verksamhetsplaner, vad de planerar göra kommande året.
Lars-Gunnar tar fram budgetförslag till nästa styrelsemöte
Ann-Britt frågar Lillemor Bulukin om hon kan vara mötesordförande
Förslag på sekreterare: Monika Selling
Ann-Britt tar fram förslag på verksamhetsplan / berättelse och skickar runt till övriga i styrelsen för
kompletteringar / ändringar.
Karin ska försöka att till nästa styrelsemöte sätta ihop årsmötets föredragningslista och beslutsfrågor
i ett Google formulär. Hon får Södra Inlands motsvarande Google-formulär som förslag.
11. Övriga frågor: Inför kommande verksamhetsår, hjälps alla åt, så Ann-Britt och Kerstin inte får för
många frågor att ansvara för. Vi måste bli bättre på att delegera.
12. Nästa styrelsemöte: Måndag 14/12 kl. 18:00 ( OBS tiden ) via Zoom.
13. Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Justeras

……………………………………………

…………………………………………………..

Pierre Atterling, sekreterare

Ann-Britt Carlsson, ordförande
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