STYRELSEMÖTE 2021 05 17, 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
Kassören Lars-Gunnar rapporterade att vårt ekonomiska läge är gott.
Handbok i bihälsa
Boken är sänd för tryckning och första leverans förväntas i början av juni 2021. Den
kommer att säljas genom SBR och Bibutiken. Det är i dagsläget inte känt till vilket
pris den kommer att säljas.
Styrelsen har en uppfattning att det vore önskvärt att varje medlem har sitt eget
exemplar.
Styrelsen beslutar avsätta medel till att ge bidrag med upp till 50:- per bok och
medlemshushåll.
Beställning, leverans och distribution ska ske genom respektive förening och
bidraget betalas ut vid ett tillfälle till föreningen i efterhand mot faktura med
bifogad kvittokopia. Föreningens faktura skickas till vår distriktskassör.
Det är viktigt att poängtera att bidraget 50:- per bok är baserat på att föreningen
gör en gemensam beställning, vilket redovisas på ett kvitto vid ett tillfälle.
Styrelsens medlemmar köper sina exemplar via sina egna föreningar.
Ann-Britt får i uppdrag att skapa det erbjudande, med tillhörande instruktioner
som ska skickas ut till föreningarna.
Inget nytt att redovisa gällande Georg Gustafssons minnesfond.
Inga nya ansökningar har kommit in gällande distriktets bidrag till föreningars
projekt.
Redovisning av genomförda och planerade kurser och föreläsningar ihop med
Vuxenskolan.
a. Honungsbedömningskurs, Zoom måndag 26 April x 2. ABC och KN höll varsin
parallellt. Tillsammans ett 30-tal deltagare
b. Kurs Godkänd Biodlare, Preben 14, 21, 28 April, med ett 80-tal deltagare
c. Bordlade frågan om Sommarmöte på Lilla Komperöd söndag 29 augusti, på
grund av Covid-osäkerhet och kommande rekommendationer och restriktioner.
d. Bordlade frågan och gav Hans i uppdrag att kolla upp mer detaljer och
förutsättningar för föredrag med Liselotte Roll på temat ”Odla för insekter”.
Exempelvis Digitalt eller fysiskt möte och tidsplan
e. Södra Inlands biodlareförening föreslår att distriktet anordnar aktivitet på temat
”Skatteregler Hobbyverksamhet”. Hans tar på sig att anordna aktiviteten under
hösten 2021.
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f. Det har kommit önskemål om kurs i Bihälsa till hösten. Styrelsen utreder och
återkommer med förutsättningar och möjligheter.
Pollineringsfonden för biodlare i Västra Götaland önskar samarbete. Styrelsen
beslutar lägga upp det på hemsidan under Fonder och Bidrag.
SBR skickar regelbundet ut nyhetsmail till alla distriktsordföranden. För att vår
ordförande ska skicka dem vidare till föreningarna. Det är inget vår styrelse är
intresserade av, varken att få eller distribuera vidare. Huvudargument är att de
innehåller länkar till lösenordsskyddade sidor, vilka vi inte kommer åt. Samt att det
skulle kunna gå att lösa som länk på SBR hemsida.
På förekommen anledning har vi nyligen uppdaterat och i vissa fall kompletterat
vår hemsida. Vi uppmanar varandra till att hålla koll och meddela aktuellt som vi
saknar eller inaktuellt som är överflödigt.
Övriga frågor:
- Enkät om övervintring och vinterförluster. Vi beslutar att slå ett slag för den via
email och länk bland annat via SBR’s hemsida.
- Vi har protokoll med mera att lämna in till Föreningsarkivet.
- Världsbidagen 20 maj. Distriktet beslutar att inte agera särskilt i år. Men vi hoppas
och tror att föreningar och enskilda medlemmar uppmärksammar den bättre.
Nästa styrelsemöte 7 juni 18:00 över Zoom
Mötet avslutas.

Justeras

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

Ann-Britt Carlsson, ordförande
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