
Protokoll styrelsemöte 2021 10 18

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

Vejfors, Karin Söderlund, Lars-Gunnar Peterson

Närvarande: Understrukna

Plats: Webbmöte, Zoom

1. Mötet öppnades

2. Dagordning fastställdes

3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan synpunkter.

4. Ekonomi

Totalt ca -8000 kr jmf med budgeterat -40 500 kr. Återstår vidare en tredje utbetalning

från SBR.

5. Aktiviteter hösten 2021

a. Skatteregler hobbyverksamhet, 1 nov

Hans håller i kursen och Kerstin hjälper till. 41 är hittills anmälda.

b. Kurs i bihälsa med Preben Kristiansen 9, 16 och 23 november.

Allt klart med Preben. Inbjudan kommer under veckan. Kerstin och Ann-Britt

är med från distriktet. (Senare tillägg (14/11):,Ann-Britt 9/11, Hans 16/11 och

Lars-Gunnar 23/11deltar från styrelsen)

c. Ordförandeträff, 7 dec. Endast styrelsen anmälda hittills.

6. Aktiviteter våren 2022
a. Årsmöte 6/2

i. Stenungsbaden är bokat
ii. Ordförande – Ann-Britt frågar Siv Svensson

iii. Sekreterare-Ann-Britt frågar Lillemor Bulukin
iv. Föreläsning Olika biodlartekniker – Roar Ree Kirkevold.
Ann-Britt mailat, men han har inte svarat än. Fler förslag på föredragare är

Åslög Dahl om något forskningsprojekt, Nordens Ark.
Kerstin kollar med Åslög och/eller Nordens Ark om ett föredrag till våren, ev.
redan på årsmötet i februari.

v. Kostnad för deltagare på årsmötet.
Lars-Gunnar kollar vad det totalt (inkl. lunch mm) kommer att kosta på
Stenungsundsbaden.

b. Kurs i Livsmedelshantering? Honungshantering – Kan och får man torka

honung med avfuktare? Hur ser Livsmedelsverket på detta? vilka regler gäller?

Karin kollar upp möjligheter till föreläsning/föreläsare.

c. Biväxter - Björn Gustavsson
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d. Kurs, tips och trix i grundläggande försäljning Vi avvaktar denna punkt tills

Hans är med.

e. Pollenkurs – Kerstin har pratat med Åslög och hon vill gärna köra kurs igen!

7. Överklagan av honungsbedömning

För kännedom har det kommit en överklagan från Södra Inland…igen. Honungen

lämnades då in av Ann-Britt till Stenungssund som godkände honungen.

8. Zoom

Förbundet kommer att ha kvar licensen ett år till utan någon kostnad för oss.

a. Bihälsokommitten får låna licensen den 25 november eftersom vi inte har

någon aktivitet då.

9. Rapporter

a. Distriktsordförandekonferensen deltog Ann-Britt på digitalt.

-Nu 16 674 medlemmar. Växer främst på familjesidan.

-Förbundet håller på att ta fram kurs i bihälsa 2022-23.

-Svärmtelefonen kommer att utvecklas och förbundet kommer att ta fram

rekommendationer avseende svärmar.

-Kansliet förstärker med bikompetens och bihälsa.

-Förbundet efterlyser folk till kommitteér.

-Ann Elgemark (biodlare i Luleå) har satt ihop en film om drottningodling som

kommer att läggas ut på hemsidan.

-Framtida möten kommer troligen både att hållas digitalt och fysiskt.

Digifysiska möten kommer säkert också bli aktuellt framöver.

-Stockholmsdistriktet har lagt upp filmer på Youtube som man kan använda sig

av.

-Planeras Distriktsfikastunder för att diskutera vad man har på gång. Hanne

Uddling kommer att bjuda in ordförandena i distriktet under januari.

-Apiscandia kommer att hållas i Örebro 11-13 februari.

10. Övriga frågor

Pengar till styrelsens förfogande (Ann-Britt). 950 kr per person. Ska pengarna delas ut

eller ska vi försöka gå ut och äta tillsammans? Vi funderar på lite olika trevlig ställen

för ett julbord.

11. Nästa styrelsemöte är 15 november.

12. Mötet avslutas

Vid pennan
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……………………………………………
…………………………………………………..

Karin Söderlund Ann-Britt Carlsson, ordförande
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