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Sammanträdesplats och tid
Webbmöte kl 18.30 Jitsi meet
samt fysiskt möte i Borlänge

Sammanträde nr
7–2021

Närvarande Styrelsemedlemmar:
Ordförande: Jonas Neiström
Sekreterare: Jan-Erik Westlund
Kassör: Inge Skog
Ledamöter:
Christer Ställberg
Lars Sjölin
Henrik Lindberg
Karin Backman
Kjell-Åke Ekström

Maria Ivarsgård
Nissa Martina Gustafsson

Sten-Åke Holmberg
Sören Petterson

§1

Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2

Fastställande av dagordning.
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§3

Val av justerare.
Kjell-Åke Ekström, Maria Ivarsgård

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll diskuterades inte.

§5

Ekonomisk rapport.
Ordförande redovisade den ekonomiska statusen med information från kassören. Inga
förändringar mot föregående protokoll saldo 126 589 kr

§6

Tankar verksamhetsplan
Inget planerat just nu med tanke på Covid och då vi fortfarande avråds från större
sammankomster. Covid inte över!
Tänk igenom och kom med förslag till nästa möte om kommande verksamheter.
Diskussion under mötet:
Maria: Föreslår att vi fortsätter avvakta till nästa år. Medhåll från flera styrelsemedlemmar.
Föreslag på att vi tänker igenom en ny verksamhetsplan till i början 2022.
Tanke kom upp om en större träff i början på sommaren om förhållandena medgiver det.
Utbildning i Drottning odling.
Möjlighet att bidra till föreningarna ekonomisk för kursverksamhet.

§7

Verksamhet
Förslag: Inga planer just nu.
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Christoph Frank

Övriga inbjudna deltagare:

§8
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Mötesplan 2021
styrelsen ska hålla möten en gång i månaden onsdagar kl 18.30.
Kommande möten:
10 nov, 8 dec, 19 jan, 2 feb (sista möte innan Årsmöte)
Styrelsen beslutade att ovanstående mötestidpunkter gäller.
Martina kollar möjligheterna för ett möte i Orsa den 10 nov.

Rapport från ansvarsområden:
Medlemsregister:
Jan-Erik Westlund

Inget nytt sedan förra mötet!

Bihälsoansvarig:
Christoph Frank

Cristoph ej närvarande. Karin rapporterade: Om att de bisamhällena i Avesta som befarades kunna vara smittade med
Amerikans yngelröta, friskförklarats

Utbildningsansvarig:
Karin Backman

Leksand ska försöka ha utbildning under 2022.

Kvalitetsansvarig:
Jan-Erik Westlund

Riks möte planeras 16-17 Oktober. Jan-Erik kan ej närvara, Jonas
Neiström åker i stället.

Näringsbiodling:
Vakant

-

Avelsansvarig:
Vakant

-

Ordförande:
Jonas Neiström

Kallad till
I övrigt

Information från
förbundet

Information från riks gällande kommande årsmöten i
lokalföreningarna. Ordförande förmedlar till Jan-Erik för
utsändning.

digitalt

möte

”Ordförande

konferens”

V41.

§ 10 Beslutspunkter:
Inga beslutspunkter
§ 11 Övriga frågor
Diskussion om styrelsens sammansättning inför årsmötet 2022.Bör diskuteras med
valberedningen. Extra styrelsemöte med valberedning 23 oktober kl 9 digitalt.
Informations brev till medlemmarna gällande att inga fysiska möten eller föreläsningar tänker
göras för medlemmarna under hösten på grund av Corona. Läggs på IS
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Justeringsman
Maria Ivarsgård

Justeringsman
Kjell-Åke Ekström

Ordförande
Jonas Neiström

Sekreterare
Jan-Erik Westlund
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§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat.
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