Protokoll styrelsemöte Dalarnas Biodlardistrikt tisdag den 2 april 2019
Närvarande: Mats Norell Hedemora, Christer Ställberg Ludvika, Inge Skog Vika, Ingela Eriksson
Malung, Karin Backman Leksand, Lotta Moraeus Ovansiljan Orsa, Karin Haby Folkare, Leif Wåhleman
Dala-Husby
Ej närvarande Jessika Skye, Jan –Erik Westlund, Kjell Åke Ekström
§1 Mötets öppnande
Ordförande Mats Norell hälsar välkomna och vi presenterar oss.
§ 2 Presentation styrelsemedlemmar
§ 3 Årsmötesprotokoll
Finns inte i dagsläget ett justerat exemplar så det återkommer vi till. Mailas till Inge som mailar det
vidare.
§ 4 Protokollhantering
Sekreteraren skickar protokollet till Inge Skog som skickar det vidare, eventuella kommentarer och
ändringar på protokollet tas upp via sms-gruppen. Alla i styrelsen får varandras mail och
telefonkontakter.
§ 5 Allergiföreläsning Staberg 27/4
Styrelsen behöver diskutera kostnader och gången vid föreläsningar i distriktet. Ordförande har
pratat med en representant från Falubygden och tycker att det är helt ok att distriktet betalar
utgifter för hyra och annat men inte förtäring. Staberg har lämnat ett paketpris för lokal och fika och
då blev det lite svårt. Tyvärr verkar vi vara lite oförberedda och detta har skapat lite oro i ledet. Då
man inte kom överens om hur man skulle lösa detta så är inte denna föreläsning längre för hela
distriktet som tanken var från årsmötet. Man har från Faluhållet ändrat lokal och har ändrat de
inbjudna till de föreningar som finns i närområdet. Vi i styrelsen är enliga om att vi ska stötta och
göra vad vi kan när det gäller önskemål om föreläsningar men att vi denna gång inte hann med på ett
bra sätt. Vi är nya och lär oss hur vi ska göra fortsättningsvis.
Styrelsen beslutar att ta kontakt med läkaren från Falun, detta gör Inge Skog som har läkarens
kontaktuppgifter, för att senare i höst kunna erbjuda denna allergiföreläsning för hela distriktet.
Lotta Moraeus kollar med Naturbruksgymnasiets(Rättvik) lokaler i augusti/september.
§ 6 Övrig kommande verksamhet i distriktet
Till hösten Preben kommer till Grangärde för att prata om bisjukdomar. En öppen föreläsning för hela
distriktet.
Leksand är med på trädgårdmässan Tällberg.
Malung ska vara med på den lokala gatufestivalen. Efterlyser en observationskupa vilket finns i
Ludvika som de generöst nog erbjuder att låna ut. Den flammas och tas med till nästa möte.

Inför höstens 100 års jubileet den 31 augusti så kan föreningarna beställa en låda gratis med
informationsmaterial.
§ 7 Gunilla Streijfert
Ordförande Mats har författat ett brev för att förklara vikten av hennes arbete till Länsstyrelsen.
Glädjande nog har Gunilla har fått förlängning av sin tjänst .
§ 8 Övriga frågor
Vet vi hur det går med biodlarutbildningarna i distriktet? Ovansiljan har fullt på sina kurser. Folkare
har också fullt på sina nybörjarkurser.
Samtycke till behandling av kontaktuppgifter. Karin Haby lyfte denna fråga redan på årsmötet. Det
borde finnas en central uppgörelse om GDPR –lagen på Förbundets hemsida. Karin Backman som
åker ner till SBR s förbundsmöte i Linköping 6-7 april, tar med sig detta dit. Vi önskar ytterligare hjälp
från förbundet med detta.
Vi diskuterar hur man välkomnar nya medlemmar. Lite olika i föreningarna.
§ 9 Datum för kommande möten
Samma plats dvs Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Borlänge. Junimötet Tisdagen den 4 juni kl.
18.00 Augustimötet planeras in till tisdag 20 augusti kl. 18.00. Novembermötet den 5 november kl.
18.00. januarimötet den 7 januari 2020. Årsmötet bestämdes till den 15 februari 2020 plats inte
utsedd än.
§ 10 Avslutning

