
 
STYRELSEMÖTE 2021 01 14, 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 efter att Ombud lagts till, under punkt 7. 

3. Föregående protokoll: Motioner måste tas upp och att styrelsen kommer med utlåtande till SBR. 

Orust har fått sina pengar utbetalda. Protokollet lades till handlingarna.  

4. Ekonomi: Intäkter 136859: - , Kostnader 74623:- , Resultat 62236;- , Summa tillgångar 292377:- .  

4.b. Fondering av överskjutande medel: Beslöts att inte göra något med dessa medel, utan satsa på 
något större arrangemang för medlemmarna när Coronan har lagt sig. Styrelsen har levererat 

programaktiviteter för medlemmarna, men kostnaderna har varit låga, därför stort plus i kassan. 

5. Fond och bidrag.  Inga nya ansökningar har kommit in. 

6. a:  Inkomna motioner – utlåtande 

  Kompismedlemsskap - södra inland.  Styrelsen hänvisar till SBR.s stadgar, där finns fullbetalande 

medlem, familjemedlem, juniormedlem samt hedersmedlem. Som vuxen och familjemedlem som 
inte bor under samma tak, anser styrelsen den senare ska betala eget medlemskap. Det får inte 
finnas något ”gratis” medlemskap. Skulle dessutom bli ett krångligt regelverk. Därför stödjer 

styrelsen INTE förslaget. 

b. Skattebefriad basnivå – Uddevallanejden.  Om man registrerar sig för någon slags firma, tas 
inkomster och utgifter upp i sin deklaration. Detta gäller även om man har inkomst av 
hobbyverksamhet. För att tydliggöra vad som gäller, föreslår distriktsstyrelsen att SBR jobbar vidare 

med frågan och tar upp detta i ex-vis i artiklar i bitidningen och/eller kurser tillsammans med 

Skatteverket. Distriktsstyrelsen stödjer INTE motionen. 

c. Introduktionsavgift för nya medlemmar – Nils-Erik Samuelsson, Sotenäs. I stadgarna finns de 
medlemskap som beslutats av SBR.s stämmor och med de tillhörande medlemsavgifterna. 

Distriktsstyrelsen liksom lokalföreningen stödjer INTE motionen, men ser gärna att lokalföreningarna 

jobbar mer på att göra sig mer attraktiva för sina medlemmar. 
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7. Inför årsmötet 6 feb, kl 10:00 – 13:00 

a. Dagordning.  Punkt 13 stryks-. 

b. Google formulär. Komplettera denna. Kerstin ställer ihop alla bilagor. Ska vara klart till 19/1. 

c. Ordförande och sekreterare, Pär Mollberg och Lillemor Bulukin. Punkten klar. 

d. Verksamhetsberättelse. Punkten klar. 

e. Verksamhetsplan 2021. Punkten klar. 

f. Ekonomisk redovisning. Kostnaden för Åslögs pollenkurs tas 2021. Kerstin kontaktar henne så vi får 

en faktura. 

g. Budget 2021. Gicks igenom och kompletterades. Punkten klar. 

h. Medlemsutveckling 2020. Punkten klar. 

i. Kallelse med möteshandlingar.  Ska skickas ut senast 23/1 till lokalföreningarnas ombud via mejl.  

j. Mölndal, Orust och Uddevalla  ska informera om sina projekt, då de fått bidrag. 

k. Ombud. Stämmer ombudslistan? 

8. Kurser vuxenskolan. 

a. Zoom föreläsning om mångfald – Björn Gustavsson. Diskuteras efter årsmötet. 

b. Honungsbedömningskurs. 13/4-21  Zoom 

c. Föreningsliv under Corona. 18/3-21 Zoom 

9. Rapport överklagan honungsbedömning. Ann-Britt gick igenom de överklagandena som 

inkommit. 

10. Zoomlicens från SBR. Ej klart. 

11. Övriga frågor. 

- Karin skickar ut sitt formulär efter detta möte och vill ha synpunkter snarast. 

- Genrep Zoom, för årsmötespresidiet och bidragsföreningar.  

12. Avstämningsmöte inför årsmötet: 2/2 kl. 18 via zoom. 

13. Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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Justeras 

 

 

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

Pierre Atterling, sekreterare  Ann-Britt Carlsson, ordförande  
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