STYRELSEMÖTE 2021 09-27, 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.
1. Mötet öppnades
2. Dagordning fastställdes
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom
4. Kassören Lars-Gunnar rapporterade att vårt ekonomiska läge är gott.
Inga nya ansökningar om föreningsbidrag har inkommit
På sommarmötet hade vi 87 betalande besökare
De flesta av sommarmötets fakturor och ersättningskrav har inkommit förutom
faktura gällande latriner och några reseräkningar från styrelseledamöter.
5. Rapport från Sommarmötet på Lilla Komperöd 29 augusti
Responsen från besökarna har uteslutande varit positiva och mötet var mycket
uppskattat med ett brett spektrum av utställare och aktiviteter.
Mötet finns omnämnt i senaste numret av Bitidningen, (10/21)
Styrelsen vill på detta sätt tacka alla, såväl besökare som utställare för att man
tillsammans gjorde dagen lyckad.
6. Aktiviteter hösten -21
Fortbildningar och föreläsningar
- Skatteregler för hobbyverksamhet
Hans får i uppdrag att finna datum i oktober/november -21 för att
genomföra presentation av ”Skatteregler för hobbybiodlare”, digitalt via
Zoom.
- Kurs i bihälsa, med Preben Kristiansen
Kerstin får i uppdrag att kolla förutsättningarna för Preben att hålla ny
Utbildning i ”Kurs i bihälsa”
- Föreläsning om biväxter med Björn Gustavsson
Kerstin får i uppdrag att kontakta Björn för en presentation.
Stenungsbaden
- Vi har ett innestående belopp till godo hos Stenungsbaden sedan vi var tvungna
att skjuta upp planerad kurs av Covid-skäl 2020. L-G kontaktar dem för att höra om
vi kan utnyttja det för vår årsstämma 6 februari.
7. Aktiviteter våren 2022
Föreläsningar och fortbildning
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- Olika biodlartekniker
- Roar Ree Kirkevold
Ann-Britt kollar möjligheten för Roar att hålla sitt föredrag vid årsstämman 6 februari
Diskuterades förutsättningslöst följande ämnen:
- Kurs i livsmedelshantering
- Honungshantering – Kan och får man torka honung med avfuktare
- Kurs, tips och trix i grundläggande försäljning
Distriktets årsmöte 6 februari
Ordförandeträffar
Diskuterades olika möjliga ämnen och mötesrubriker
- Föreningars arbete med nybörjare
Kerstin presenterade en analys gällande nya biodlare som många
gånger har en alltför romantiserad bild av biodling. Hon pratade sig
varm för ett allt större engagemang från föreningar att möta nybörjare.
Något som hon tycker många föreningar saknar. Kerstin och Hans utses
att utreda hur distriktsstyrelsen kan gå vidare med att stödja och
samtidigt ställa förväntningar på våra föreningar i arbetet med
nybörjarkurser, mentorskap med mer
8. Mötesplan för distriktet och distriktsstyrelsen
18/10 Distriktstyrelsemöte
15/11 Distriktsstyrelsemöte
6/12 Distriktsstyrelsen inför ordförandeträffen
7/12 Digital Ordförandeträff för distriktet efter föreningarnas årsmöte 18:00
14/12 Distriktsstyrelsemöte – genomgång av motioner som ska ha inkommit 10/12.
17/1 Distriktsstyrelsemöte inför årsstämman 2022

9. Rapporter
Pollineringsfonden
Pollineringsfondens stipendium 2021 har utdelats till Åslög Dahl,
Göteborgs Universitet.
Kerstin rapporterar från möte med utbildningsamordnare som hon deltagit i
Ann-Britt rapporterar från möte med bihälsokommitén
Gruppen känner att de är för få och önskar fler medlemmar
Ämnet med bihälsa är ständigt aktuellt och kommer vara aktiv punkt på
Ordförandeträffar och möten med bihälsansvariga både på distrikt och i
föreningar.
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10. Inga övriga frågor fanns anmälda
11. Nästa möte 18/ 10
12.Mötet avslutas

Justeras

……………………………………………

…………………………………………………..

Hans Forsberg, sekreterare

Ann-Britt Carlsson, ordförande
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