Protokoll
fört vid digitalt styrelsesammanträde med Hästrikets biodlare i
Tingsryd, tisdag den 6 april 2021
Närvarande: Thomas Karlsson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm,
Kennert Karlsson, Ola Sjösten och Anders Mattsson
Ej närvarande: Ellinor Heim, Klas-Göran Andersson och Lena Lernå.
§ 53-21 Mötet öppnas
Ordförande Thomas Karlsson hälsar de närvarande välkomna
och förklarar mötet öppnat.
§ 54-21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
§ 55-21 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 56-21 Ekonomi
Det ekonomiska läget är stabilt
§ 57-21 Medlemsstatus
För närvarande har vi 138 st betalande medlemmar.
§ 58-21 Digitalt medlemsmöte de 12 april 2021
Bengt Nihlgård kommer att hålla ett föredrag om Honungsbinas biologi.
Detta föredrag kommer att spelas in för att sedan läggas ut på Hästrikets
hemsida. Föredraget är även utannonserat på Länsförbundets hemsida
så att andra biodlare inom distriktet kan vara med.
§ 59-21 Pikétröja T-shirt med Hästrikets logga
Vi väntar på en på utskrift om hur tröjan med logga kommer att se ut från
vår leverantör. Därefter kommer ytterligare info att skickas ut till alla
medlemmar i Hästriket.

§ 60-21 Digital nybörjar kurs
Digital nybörjarkurs kommer att starta den 7 april. Thomas Karlsson och
Ola Sjösten kommer att hålla i kursen, 7 deltagare är anmälda.
§ 47-21 Facebookgruppen
I Facebook gruppen är det för närvarande 42 st aktiva.
Styrelsen arbetar för att alla skall vara med.
§ 62-21 Rapporter
Bihälsa:
Thomas Nolin meddelar att han varit i kontakt med Länsstyrelsen i Skåne ang.
övervakningsområdet som berör biodlare i Tingsryds norra del. De hänvisar till
Jordbruksverket som kommer att ta ett nytt beslut inom kort.
Thomas informera vidare.
§ 63-21 Föreningsbigård
Om intresse finns för att anskaffa en föreningsbigård och samtidigt
vara med i dess arbetsgrupp kontaktas Thomas Karlsson.
§ 64-21 Hivelog
Thomas Karlsson informerar oss om den digitala kupinfo appen. Vi är
några stycken i styrelsen som arbetar med den och försöker lära oss
den i sommar. Vi återkommer med en inbjudan till en kurs i höst.
§ 50-21 Övriga frågor
Svenska Buckfastföreningen har årsmöte den 10 april. Thomas K
kommer att deltaga. Han informerar vidare.
§ 51-21 Nästa möte
Hålles digitalt den 10 maj 2021 kl. 19.00
§ 52-21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Asarum 7 april 2021
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