STYRELSEMÖTE 2022 06-13, på Orust biodlarförenings bigård på Håv, Orust
Kallade: Ann-Britt Carlsson, Kerstin Namuth, Klaes-Göran Carlsson, Karin Söderlund, Lars-Gunnar
Peterson, Peder Adamsson, Hans Forsberg.
Närvarande: Understrukna namn.
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Mötet öppnades
Dagordning fastställdes
Föregående mötesprotokoll gicks igenom
Kassören Lars-Gunnar rapporterade att vårt ekonomiska läge är gott.
Skatteverket har godkänt vår begäran om att bli befriade från att lämna ”Särskild
uppgift”, där vi som ideell förening inte behöver deklarera. Beslutet gäller i 5 år.
Alla avgifter för resan till Väderöarna har ännu inte kommit in.
Återbetalning till avanmälda och avbokade deltagare pågår.
Komplettering har inkommit gällande Tanums bidragsansökan och utbetalning av
bidraget 5000:- har skett
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Kupan från BeeLab har ännu inte kommit.
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Temahelgen ”Hylla myllret” upplevdes som intressant och givande och vi
framför en önskan om att arrangemanget återkommer nästa år.
Biodlarna hade representanter från flertalet föreningar kring
Göteborgsområdet däribland några ur denna styrelsen.
På resan till Väderöarna hade vi 92 deltagare.
På grund av missförstånd med bokningarna av antalet båtar och
passagerarplatser per båt, kunde 4 resenärer inte komma med.
Återbetalning av deras anmälningsavgifter pågår.
Höstmöte 1 oktober på Fristads Folkhögskola
Programmet planeras i 2 block med gott om tid för biodlare att mötas och
diskutera ämnen för dagen.
Block1: Skolan presenterar sig, utbildningen för Yrkesbiodlare med mera.
Block2: Apiterapi
Vi kalkylerar och budgeterar för ca 100 deltagare, ca 25 000:-.
Med en deltagaravgift på 200:- per person.
Hans kollar upp med möjligheter att använda bilder från skolan respektive
Apiterapi. Han kollar också upp praktiska förutsättningar med sista
anmälningsdag gällande antalet deltagare och avbokningsregler.
SV kurs om föreningsarbete med 2-3 representanter från delar av
föreningarnas styrelser ( inte hela styrelsen) Vi samlar mer infor och
återkommer till hösten.
Hela punkten om framtida program bordlades till nästa möte.
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Förtroendevaldaträff 24/5 hade 14 deltagare. Diskussionerna var goda kring
ämnen som biraser, avel och bin i stort.
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Styrelsen har idag förlagt mötet på Orust bioldarförenings bigård där
föreningen visade anläggningen med bland annat förenings-gemensam
utrustning för slungning, vaxsmältning och ramrengöring samt bigård.
Uddevalla har kommit igång med veckomöten på onsdagar.
Tjörn har för utom veckomöten också kurser för nybörjare och
drottningodlare. Resan till Skåne fick avbokas på grund av för få deltagare.
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-Ann-Britt lanserar en idé om en övergripande träff/konferens med
representanter från SLU, Länstyrelsen, Jordbruksverket samt Biodlarnas
riksförbunds styrelse. Vi beslutade att ta upp ämnet under egen punkt på
nästa möte i augusti.
-Var och en i styrelsen uppmanas att själva uppdatera
inventarieförteckningen på styrelsen GoogleDrive.
Nästa möte via Zoom 15/8 18:00.
Mötet avslutas
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Justeras

……………………………………………

…………………………………………………..

Hans Forsberg, sekreterare

Ann-Britt Carlsson, ordförande
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