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STYRELSEMÖTE 2022-02-09, Web baserat, via Zoom. 

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

Karin Söderlund, Lars-Gunnar Peterson 

Närvarande: Understrukna namn. 

1 Mötet öppnades 

2 Dagordning fastställdes 

3 Föregående mötesprotokoll gicks igenom 

4 Klas-Göran får i uppdrag att rapportera styrelsens val till SBR, enligt 

konstituerande styrelsemöte tidigare idag. 

5 Kassören Lars-Gunnar rapporterade att vårt ekonomiska läge är gott. Vi har 

erhållit bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan samt årets första utbetalning av 

medlemsavgifter från SBR 

6 Styrelsen beslutade hålla träff för föreningarnas styrelsefunktionärer på 

Stenungsbaden 26/3. Platsen är vald för att utnyttja de innestående medel vi har 

där sedan tidigare inställda evenemang. 

7 Styrelsen beslutar att vänta till efter 31/3 med att behandla ansökningar till Georg 

Gustafssons minnesfond. 

8 Styrelsen beslutar arbeta för att genomföra Pollenkurser under våren. 

9 Träff för styrelsefunktionärer planeras både digitalt och fysiskt. Först en digital 

över Zoom 28/2 vilken fortsätter/följs upp av en fysisk på Stenungsbaden 26/3. 

10 Distriktet är inbjudna av Göteborgs Biodlarförening att medverka i ett stort 

arrangemang i Göteborg gällande biologisk mångfald med mera. Vi ställer oss 

positiva att vara med, men önskar mer detaljer och förutsättning innan vi kan gå 

till beslut. 

11 Resa till Väderöarna har nytt datum, 8/6. Subventioner och bidrag från distriktet är 

budgeterade och avsatta. 

12 Vi avvaktar detaljerna från punkt 10 innan vi går vidare med föreläsning om 

biväxter med Björn Gustavsson. 

13 Vi söker föredragshållare/kurslärare att hålla kurs i livsmedelshantering med 

fokusering på honung. Ann-Britt kollar vidare med Länsstyrelsen och 

Hushållningssällskapet. 

14 a/ Kurs, tips och trix i grundläggande försäljning skjuts fram till hösten.                   

b/ Styrelsen utreder och återkommer på önskemålet om föredrag/kurs i Apiterapi. 

15 Frågan om föreningars samordning av Honungsbedömning återremitteras tillbaka 

ordförandeträff/funktionärsträffarna (se punkt 9) 

16 Representation på Vuxenskolans årsmöten enligt beslut på årets distriktsstämma. 

17 Föreningarna kan boka och använda våra nya roll-ups och banderoll. Bokning sker 

hos Lars-Gunnar. Distribution beslutas från gång till gång. Kostnad och ansvar 

ligger på beställaren. 
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18 a/ Vi har en skriftväxling med förbundet gällande oklarheter med vänmedlemskaps 

former (medlemskap i flera föreningar) och statistiska värden av desamma.          

b/ Vi hade inga kontakter att rapportera från föreningarna. 

19 Hans tog upp frågan om någon återrapportering kommit från förbundet gällande 

undersökningen 2021 om distriktens roll i framtiden.  

20 Vårens styrelsemöten är planerade att hållas; 7/3, 11/4, 7/5, 13/6. Alla med start 

18:00 och i utgångsläget digitala över Zoom. 

21 Mötet avslutas. 

  

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

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

Hans Forsberg, sekreterare      Ann-Britt Carlsson, ordförande    

 

 

 


