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STYRELSEMÖTE 2021 12 06, 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 med följande förtydligande när det 

gäller inköp av banderoller och rollups. Vi ska även köpa in en rollup med texten: 

Ogräs för dej – livsviktigt för våra pollinatörer. 

4 Kassören Lars-Gunnar rapporterade att vårt ekonomiska läge är fortsatt gott. 

Landvetter har skickat in faktura och fått bidrag för inköp av ”Handbok i bihälsa”. 

Inga föreningsbidrag sökta 

Inga sökta stipendier. 

5 Verksamhetsplan för 2022 diskuteras och skissas 

Förslag som nämndes: 

Kurs Godkänd Biodlare, Vår eller höstmöte på Fristads Folkhögskola, som utbildar 

Näringsbiodlare, Pollenkurs för nybörjare med Åslög Dahl,Pollenkurs 

fortsättningskurs, Honungsbedömningskurs, Träff med styrelseledamöter och 

föreningsfunktionärer, Årsmöte 6 februari på Stenungsbaden, Föredrag av Björn 

Lagerman om Beescanning, Föredrag av Björn Gustavsson om biväxter, 

Sommarmöte på Nordens Ark eller motsvarande. Kurser/föredrag om 

komletterande produkter ur bikupan (- Pollen - Alexandra de Paolio , - Bibröd - 

Sussanne Forsman, - Vax /salvor. Fadderträffar med mera. Kurs i 

livsmedelshantering 

Hans får i uppdrag att presentera ett förslag till före jul, för behandling vid 

styrelsemötet närmast efter nyår 21/22. 

6 Styrelsen skissar på ett budgetförslag som ungefär förväntas hamna med resultat 

motsvarande innevarande års budget.  

7 Vi har under hösten arrangerat ytterligare en kurs med Preben Kristiansen i ämnet 

”Godkänd Biodlare”. 

Imorgon 7/12 håller AnnBritt och Kerstin digital träff med ordförande och andra 

representanter från våra föreningar. 10 anmälda. 

8 Inför distriktets årsmöte 6/2 diskuterades alternativt genomförande om Covid-

läget skulle försämras ytterligare. Vi skickar ut meddelande om att årsmötet kan 

komma att bli digitalt om FHM så rekommenderar. Lars-Gunnar kollar med 

Stenungsbaden om förutsättningarna för att skjuta på det förbetalda 

arrangemanget. 

9 Sotenäs har bjudit in till möte/presentation av ”Interreg-projektet” på Nordens 

Ark. Vi ser fram emot en redovisning senare. 

10 Julbord tisdag 14 december på Tofta Herrgård ställer vi in på grund av rådande 

Covid-läge. I stället planerar styrelsen hålla ett fysiskt möte med måltid 3/1. De 
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pengar som är avsatta i årets budget överförs och disponeras i stället vid det 

tillfället 2022. 

11 Nästa styrelsemöte 14 december 18:00 över Zoom. 

12 Mötet avslutas. 

  

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

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

Hans Forsberg, sekreterare      Ann-Britt Carlsson, ordförande    

 

 

 


