STYRELSEMÖTE 2021 04 12, Web baserat, via Zoom.

Kallade: Ann-Britt Carlsson, Kerstin Namuth, Klaes-Göran Carlsson, Roland Vejfors, Hans Forsberg,
Karin Söderlund, Lars-Gunnar Peterson
Närvarande: Understrukna namn.
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Mötet öppnades
Dagordning fastställdes
Föregående mötesprotokoll gicks igenom
Förberedelser och diskussioner inför digitala RFM 17 april
- motioner
- Stadgeändringar
- översyn av motionsprocessen inför kommande RFM
- tillämpningsföreskrifter
Handbok i bihälsa – testupplaga
- provupplaga är distribuerad i mycket begränsad upplaga för inhämtande av
respons och kommentarer inför slutlig produktion och distribution. Ann-Britt har
ingått i projektgruppen och vår styrelse har haft möjlighet att läsa provupplagan.
De som läst igenom den gav betyget ”Väl godkänt” i alla delar. Beslutades att
distriktet ska bekosta distribution av provexemplar till våra föreningar.
Distriktet har i dagsläget en mycket god ekonomi och vi försöker fortsätta vår linje
att skapa intressanta program och utbildningar.
Inkommen ansökan från Ann-Sofie Mattson till George Gustafssons minnesfonf
avslogs med motiveringen att innehållet i ansökan går utanför fondens statuter.
Inga nya ansökningar har kommit in gällande distriktets bidrag till föreningars
projekt inom distriktet.
Redovisning av genomförda och planerade kurser och föreläsningar ihop med
Vuxenskolan.
a. Föreningsliv under Corona, Zoom torsdag 18 Mars - rapport - 23 deltagare
b. Föreläsning av Eva Forsgren – Aktuell verksamhet med bin på SLU onsdag 24
Mars - rapport - 46 deltagare
c. Honungsbedömningskurs, Zoom tisdag 13 April - 13 deltagare
d. Honungsbedömningskurs, Zoom måndag 26 April x 2
e. Kurs Godkänd Biodlare, Preben 14, 21, 28 April
f. Hans ska preliminärboka föredrag med författaren Liselotte Roll på temat ”Odla
för insekter” under andra halvan av mars 2022.
Distriktet har nu tillgång till Zoom-licens som föreningarna kan låna och boka för
egna program. Instruktion hur man bokar kommer på hemsidan.
Inga övriga frågor var anmälda.
Nästa styrelsemöte 17 maj 18:00 över Zoom
Mötet avslutas.
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Justeras

……………………………………………
…………………………………………………..
Hans Forsberg, sekreterare

Ann-Britt Carlsson, ordförande
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