
STYRELSEMÖTE 2021 06 14, Web baserat, via Zoom.

Kallade: Ann-Britt Carlsson, Kerstin Namuth, Klaes-Göran Carlsson, Hans Forsberg, Roland

Vejfors, Karin Söderlund, Lars-Gunnar Peterson

Närvarande: Understrukna namn.

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen fastställdes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Lars-Gunnar, kassör, rapporterade om vårt ekonomiska läge. En del utbetalningar har skett

sedan senast bl.a för kursen Godkänd biodlare samt till ett antal föreningar för bidrag till

boken Handbok i bihälsa.

Åslög Dahl har ännu ej skickat faktura för pollenkursen. Kerstin påminner henne.
5. Inga nya ansökningar har kommit in gällande distriktets bidrag till föreningars projekt.

6. Kurser/föreläsningar Vuxenskolan

a. Sommarmöte på Lilla Komperöd, söndag 29 augusti. Beslut togs om att

försöka genomföra evenemanget då Folkhälsomyndigheten nu tillåter

samlingar utomhus med 100 personer.

Tanken är att engagera ett antal personer som har lite ”trix och fix” att visa

upp för besökare. Ann-Britt känner till en del som tagit fram bra lösningar för

t.ex vaxsmältning, hur man etiketterar burkar. Andra tänkbara stationer skulle

kunna vara honungsprovning, möjlighet att kolla sin honungs fukthalt och

kalibrera sin egen fuktmätare med andras, lära sig lite om

honungsbedömning, ympning mm. Alla i styrelsen uppmanas att fråga

personer man känner till som har något att visa upp.

Kerstin tar fram en kallelse och mailar ut för synpunkter. I kallelsen framgår

även att man kan anmäla sitt intresse för att förevisa något. Sista anmälning

11 juli för såväl utställare som besökare.

Vi har avsatt en budget på 20 000. Ann-Britt kollar upp möjligheterna att få dit

en foodtruck.

Baja major måste hyras in.

En alternativ (kompletterande vid dåligt väder) lokal skulle kunna vara

Gårdsjöstugan. Karin kollar upp och preliminärbokar.

Det beslutades om att ta ut en avgift på 50 kr och då ingår någon förtäring.

Granne till Ann-Britt har öppen trädgård samma helg, Kolms gård nr. 35,

https://www.tradgardssverige.org/tradgardar/kolms-tradgard/Trädgårdsresan.

b. Skatteregler hobbyverksamhet
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Hans föreslagit att han kan läsa in sig på detta och sedan ha en kurs i höst. Vi

avvaktar med att boka in ett studietillfälle.

c. Kurs i bihälsa under hösten

Vi tar tag i detta efter sommaren. Dels en kurs i godkänd biodlare och dels en

enklare variant om bihälsa.

d. Ordförandekonferens

Försöka igen att få till en i höst.

e. Eventuellt få till en kurs i föreningskunskap. Lämpligt i samband med att nya

styrelseledamöter valts in i styrelserna.

7. Zoom – beslut fattades om att avvakta ny licens

Vi fortsätter med digitala styrelsemöte efter pandemin, men kanske kan ses fysiskt

några gånger per år.

Vår licens löper ut den 30/7, men vi räknar med att kunna använda SBR:s licens ett

tag. Ann-Britt kollar upp om de tänker ha kvar sin licens efter pandemin?

8. Kontaktperson förbundet – Carin Ström har kontaktat Ann-Britt.

9. Övriga frågor

a. Föreningsarkivet

Ann-Britt har varit i kontakt med Pierre (hälsar att han har det bra, men han har

ännu inga bin). Man får boka tid med föreningsarkivet om man vill lämna in något.

Troligen finns det bara protokoll än så länge, men vi skulle även kunna lagra

bokföring.

Vi avvaktar till hösten med besök och arkiveringen.

10. Nästa styrelsemöte, 12 juli, 18.00.

11. Mötet avslutades

Vid pennan

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

Karin Söderlund Ann-Britt Carlsson, ordförande
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