Protokoll
fört vid digitalt styrelsesammanträde med Hästrikets biodlare,
Tingsryd, den 8 mars 2021
Närvarande: Thomas Karlsson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm,
Kennert Karlsson, Ellinor Heim, Ola Sjösten och Anders Mattsson
Ej närvarande: Klas-Göran Andersson och Lena Lernå.
§ 37-21 Mötet öppnas
Ordförande Thomas Karlsson hälsar de närvarande välkomna
och förklarar mötet öppnat.
§ 38-21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
§ 39-21 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 40-21 Medlemsstatus
För närvarande har vi 131 st betalande medlemmar. Om inte avgiften
är betalad innan den 15 mars kommer ni att strykas från vårt
medlemsregister och maillista.
§ 41-21

Digitalt medlemsmöte den 22 feb. 2021
Alla var mycket nöjda både med Preben Kristiansens föredrag och
hans upplägg av detta.

§ 42-21

Nytt digitalt medlemsmöte
Om intresse finns kommer vi att hålla ytterligare ett digitalt möte
den 12 april. Bengt Nihlgård kommer att tillfrågas. Mer info kommer.

§ 43-21 Föreningsbigård
Om intresse finns för att anskaffa en föreningsbigård från några medlemmar
och att man samtidigt vill vara med i dess arbetsgrupp kontaktar Thomas
Karlsson.

§ 44-21

Pikétröja T-shirt med Hästrikets logga
Styrelsen kommer att ta fram förslag på Pikétröjor och T-shirts till
självkostnadspris.
Anders Mattsson tar emot beställningar på SMS 0708-784285
eller på mail ingerdahej@gmail.com

§ 45-21 Digital nybörjarkurs
Digital nybörjarkurs kommer att starta i vår. Mer info via Thomas Karlsson
thomas.bonemala@gmai.com.
§ 46-21

Rapporter
Bihälsa:
Thomas Nolin och Ingvar Johansson är båda bitillsynsmän i Tingsryds kommun.
Det är till någon av dem ni skall vända er om ni tror att ni har fått sjukdomar
hos era bin.

§ 47-21

Facebookgruppen
I Facebook gruppen är det för närvarande 36 st aktiva.
Styrelsen arbetar för att alla skall vara med.

§ 48-21 Samköp
Något samköp kommer inte att ske detta året, däremot kan socker beställas
senast den 30 juni hos Lennart Carlsson i Björkeryd.
§ 49-21 Vårupptakt Kronoberg 20 mars.
Anmälan på Länsförbundets hemsida.
§ 50-21

Övriga frågor
Den digitala kupinfo-appen Hivelog kommer att presenteras vid nästa möte.

§ 51-21

Nästa möte
6 april 2021

§ 52-21

Avlutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Asarum 11 mars 2021
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Anders Mattsson

Thomas Karlsson

Sekreterare

Ordförande

