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STYRELSEMÖTE 2022 04 -11, Web baserat, via Zoom. 

Kallade: Ann-Britt Carlsson, Kerstin Namuth, Klaes-Göran Carlsson, Karin Söderlund, Lars-Gunnar 
Peterson, Peder Adamsson, Hans Forsberg.  
(Hans Forsberg närvarande från och med punkt 5.) 
 
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. 

5 Georg Gustafssons minnesfond – fyra ansökningar har inkommit 

Styrelsen beslutar dela ut 1000:- till varje sökande, med förbehåll att Peter 

Svanberg kompletterar sin ansökan med kvitto eller fakturakopia. 
6 BeeLab 

Vi har fått en ansökan från Göteborgs Biodlarförening  att ta hand om kupan från 

BeeLab. Kerstin anmäler möjligt jäv och deltager inte i beslutet. 

Styrelsen beslutar bifalla föreningens begäran. Intresseanmälan bifogas 

protokollet. 

7 Digital träff för distriktens avelssamordnare tisdagen den 19 april kl 18.00-

19.30. Peder representerar vårt distrikt. 

8 Förtroendevaldsträff, Zoom 16 februari, bra diskussioner. 

9 Förtroendevaldsträff, Stenungsbaden lördag 26 mars – 28 personer 

gruppdiskussioner om hur vi tar hand om nybörjare och föreningars 

aktiviteter. Tanum presenterade digitala möten i bigården. Vuxenskolan 

visade ett programpaket för informationsöverlämning i föreningar 

10 Förtroendevadsträff Zoom – onsdag 27 april och tisdag 24 maj kl. 18:00 

Inga ämnen eller teman spikade. 

11 Honungsbedömningskurs –  Karin Söder med flera från förbundets 

kvalitetskommitté håller utbildning 
14/5 Redbergsskolan, Göteborg 09:30 – 15:00 

15/5 Vuxenskolans lokaler, Junogatan 3, Uddevalla. Ann-Britt närvarar 

12 Temahelg om pollinatörer i Göteborg den 21-22 maj. 

- Föreläsning Olika biodlartekniker – Roar Ree Kirkevold, 21 maj 

Lördag 21/5 11-15 Trädgårdsföreningen 

Söndag 22/5 11-15 Slottskogen 

Man planerar att hålla något biodlarespecifikt program 15-17. 

Det är ett gediget program och volontärer sökes. 

13 Väderöarna – onsdag 8 juni, fulltecknat och övertecknat. 
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Styrelsen beslutar att även subventionera nytillkomna resenärer med 

samma summa som beslutats tidigare. Deltagarna kommer från 12 olika 

föreningar inom distriktet. 

 

14 Björn Gustavssons föreläsning om biväxter får vi fortsatt skjuta på 

framtiden. Ämnet är fortfarande angeläget. 

15 Utskick från medlemsregistret till förtroendevalda, vilka ska få utskicken 

och hur många ska de få? Styrelsen undersöker vidare. 

16 Hemsida, kalendarium behöver ses över, uppdateras och kompletteras. 

17 Program resten av året 

Pollenkurs – ligger för tillfället på is. 

Kurs, tips och trix i grundläggande försäljning – Hans återkommer till hösten 

Godkänd biodlare – önskvärd men ej bokad 

Fristads Folkhögskola – Hans undersöker möjligheter för ett eventuellt 

höstmöte där. 

18 Rapporter 

Förbundets distriktsordförandeträff hölls digitalt via Zoom 

- Tjänster på kansliet har slagits ihop 

- Samordningsgrupperna gör mer och mer för förbundet 

- Uppdatering av läget med nya bitillsynsreglerna 

- ”svärmlagen” skrivs om till modern svenska 

- diskuterades nyttan av svärmtelefon och försäkringar inom bihållning. 

- Vid distriktsenkäten 2021 fann man ingen samsyn mellan distrikten.  

Kontakter med lokalföreningar 

i. Inlands Torpe – Ann-Britt har varit med på ett styrelsemöte. 

Kerstin rapporterade att hon är med i ett projekt – en referensgrupp om 

biodlareutbildning. 

19 Nästa styrelsemöte, 9 maj 18:00 över Zoom 

20 Mötet avslutas 

 

Justeras 

 

 

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

Hans Forsberg, sekreterare      Ann-Britt Carlsson, ordförande    
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Bilaga till styrelsemötesprotokoll 2022-04-11 

Utdrag ur email från Kerstin Namuth till Ann-Britt Carlsson, där Göteborgs Biodlarförening önskar ta 

hand om kupan från BeeLab: 

” Hej Ann-Britt, 

här kommer Göteborgs biodlarförenings motivering till varför vi är intresserade att ta 
hand om den BeeLab-kupa som distriktet ombetts hitta en placering för. 
//Kicki 
  
Intresseanmälan att bli värd för en bikupa och medverka i BeeLab-projektet 
Göteborgs biodlarförening är intresserad av att ta del av erbjudandet från BeeLab om 
att vara värd för en bikupa inom ramen för den undersökning som pågår. Föreningen 
är tacksam om vi kan bli prioriterade i den förfrågan som inkommit från BeeLab. 
  
Göteborgs biodlarförening utvecklar samarbetet med några strategiska 
samarbetsparter, Slottsskogen, Trädgårdsföreningen och Göteborgs universitets 
institution för biologi och miljövetenskap. Arbetet är centrerat till utvecklingen av en 
ny bigård i Slottsskogen som mötesplats mellan biodlare och allmänheten. 
Vi vill fördjupa frågor kring biodling med biodlare och locka biodlare att bli mer publika 
tillsammans med miljontals besökare som rör sig i stadsparken varje år. Vi är redan 
samarbetspart vid examensarbeten vid universitet. Vi hoppas också att bygga en 
forskningsplattform. I detta skulle erbjudande om medverkan i BeeLab-projektet vara 
en möjlighet för oss och även för distriktet och BeeLab. 
Föreningens styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar alla aktiviteter 
inklusive den praktiska skötseln av våra samhällen och visningskupor i Slottskogen. 
  
Vänligen 
Tomas Olsson för styrelsens arbetsgrupp Samverkan med Slottskogen” 
 

 


