Faluortens biodlarförening
Protokoll styrelsemöte
Dag:

tisdagen den 19 januari 2021

Plats:

Via Zoom

Närvarande:

Christoph Frank, ordförande

Kenneth Lehto, kassör
David Isaksson, ledamot (§§1-7)
Inger Carlsson, ledamot
Frånvarande:

Svante Nordlander, ledamot

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Christoph och till sekreterare
Anna.
a) Närvaro
Närvaro noterades.
b) Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen och fann att mötet var
vederbörligen utlyst.
c) Protokolljusterare
Protokollet justeras av Inger jämte ordförande.

§2

Representanter
a) Styrelse, ordinarie och ersättare
Konstaterades att ordinarie styrelse valts vid årsstämman den
12 november 2020. Vid årsmötet valdes Christoph Frank till
ordförande på ett år, Anna Brorsson till sekreterare på två år
och Inger Carlsson till övrig ledamot på två år. Övriga har
pågående mandatperiod och sitter kvar ytterligare ett år.
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Anna Brorsson, sekreterare

Anna följer upp och säkerställer att uppgifter om aktuell
styrelse är korrekt i Biodlarnas register.
b) Honungsbedömningskommitté
Föreslås att förra årets Honungsbedömningskommitté
fortsätter också i år. Kommittén bestod av David Isaksson,
Gösta Edström, Svante Nordlander och Anneli Bodén.

c) Distriktskommittén
Ordförande informerade om att föreningen har rätt att skicka
fem medlemmar med rösträtt till distriktets digitala årsmöte
den 13 februari 2020 kl 10:00. Anmälan ska göras innan.
Föreningen är representerad i distriktsstyrelsen med
Christoph som ordinarie ledamot och Anna som ersättare.
Beslut: Styrelsen beslutade att till distriktets årsmöte sända,
om möjligt, fem deltagare. Christoph, Anna och Inger deltar
och Kenneth följer upp om han kan vara med. Ytterligare en
plats finns tillgänglig.
§3

Firmateckning
Föreslogs att firma tecknas av styrelsen som sådan samt av
ordförande och kassör var för sig.
Beslut: Styrelsen beslutade att firma tecknas av ordförande
Christoph Frank och kassör Kenneth Lehto var för sig.

§4

Rapport från distriktsmötet
Christoph rapporterade från distriktets digitala styrelsemöte
den 12 januari 2021.
Vid mötet planerades distriktets årsmöte.
Distriktets årsmöte kommer att livesändas – ordförande och
ytterligare fyra styrelseledamöter träffas på plats i Tio14 och
föreningarna sitter tillsammans och kopplar upp sig.
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Beslut: Styrelsen väljer David Isaksson, Gösta Edström,
Svante Nordlander och Anneli Bodén till årets
Honungsbedömningskommitté.

En motion har kommit in. Den föreslår att ingen årsavgift ska
tas ut för 2022 p g a distriktets goda likviditet.
Vid årsmötet kommer ingen extra föreläsning hållas.

Beslut: Styrelsen beslutade att som övrig punkt ta upp frågan
om distriktet kan finansiera och administrera en digital
mötesplattform som föreningarna kan använda.

§5

Bigårdsmöten
De bigårdsmöten som förra året ställdes in planeras nu att
genomföras i år istället. Diskuterades om mötena kan
streamas eller filmas och läggs ut efter mötet.
Beslut: Bigårdsmöten kommer i sommar att hållas enligt:
Prel 15 maj kl 10:30
Tema: Utökning
Hos Lars Ekvall

Prel 12 juni kl 10:30
Tema: Slungrum, utrustning
Hos Svante Nordlander

21 augusti kl 10:30
Tema: Honungsbedömning
Hos Jerk och Anna Brorsson

Deltagande anmäls innan bigårdsmöte. Ev begränsning
avseende deltagarantal kan komma. De som inte kan vara
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Vid årsmötet finns möjlighet att ta upp övriga frågor.
Diskuterades möjligheten att distriktsförbundet kan stå för en
digital mötesplattform för föreningarna att använda.

med ges möjlighet att delta digitalt i realtid eller se det
inspelade mötet.

§6

Utbildningar
a) Tips från föreningsmedlemmar
Christoph uppmuntrade till att de som har tips delar med sig
av dem. T ex som Kjell Lasses gjorde med sin vaxsmältare.

Möjligheten att filma kortare utbildningstillfällen och därefter
lägga ut dem alt streama dem diskuterades. Vi får prova oss
fram. I månadsbrevet kommer förslag på vad som ska filmas
efterfrågas.
c) Biodlingskurser 2021
Christoph informerade om att han kommer att hålla en
biodlingskurs i år. Kursen startar i början av april och bedrivs i
egen regi.
Ingen annan i vår region kommer hålla biodlingskurs i år.
Beslutas: Om distriktet inte köper in licens till digital
mötesplattform för alla föreningar i distriktet kommer istället
föreningen köpa in en egen licens.

§7

Infobrev till föreningens medlemmar
Christoph har under förra året, liksom året innan, skickat ut
infobrev till medlemmarna. Utskicka av infobrev till
medlemmarna kommer också i år att göras. I utskicken
kommer länkar till intressanta artiklar att bifogas. Christoph
uppmanade styrelsen att komma med tips på vad han kan
skriva om.
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b) Kortare utbildningstillfällen

Övrigt
a) Info-bigård
Christoph informerade om tidigare föreslagen infobigård. Han håller nu på att ta fram ett komplett
beslutsunderlag och behöver kompletterade det med
ritningar.
Förslaget består av en bigård med upp till tre kupor
och utbildningstillfällen för några lärare i kommunen
under ett antal år. Vid behov och i viss omfattning
kommer föreningen ge sitt stöd i verksamheten.
Länsstyrelsen har lämnat besked om att de kan tänka
sig att vara stödjande för verksamheten, t ex bidra
med skyltat för bihälsa.
Möjligheten att sätta upp en kamera och streama
verksamheten vid ett fluster diskuterades.

b) Honungsbedömning
Förra årets honungsbedömning diskuterades.
Christoph vill gärna uppmuntra honungsbedömarna i
sitt arbete. Det ger mycket tillbaka att få sin honung
bedömd och de som lämnar in honung sporras att
lämna in riktigt bra honung. Att dela ut priser kan bidra
till att fler att lämnar in honung för bedömning och på
så sätt höja honungskvalitén.
Christoph vill därför fortsätta att dela ut priser, jobba
för att bedömning görs i olika kategorier och informera
nya och gamla biodlare om honungsbedömningen .
Christoph föreslår att enkel och tydlig information om
honungsbedömning tas fram och publiceras på
Facebook och i månadsbrev. Det kan bidra till att
honungskvalitén blir bättre.
Christoph uppmuntrar till att vi alla ska värdera vår
honung utifrån det arbete vi lägger ner och det höga
pris som tas för fuskhonung.
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§8

§9

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 4 maj kl 19:00. Mötet
kommer antingen hållas digitalt eller hemma hos Christoph.

§ 10

Avslutning
Christoph tackar styrelsen för dagens möte och då speciellt
Inger, för vilken mötet var hennes första.

Vid protokollet:

Anna Brorsson

Justeras:

Inger Carlsson

Christoph Frank/ ordförande
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Mötet avslutas.
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