Protokoll
fört vid styrelsesammanträde med Hästrikets biodlare, i SV´s lokal,
Järnvägsgatan 3Bm, Tngsryd, den 27 september 2021
Närvarande: Thomas Karlsson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm,
Kennert Karlsson, Ola Sjösten, Ellinor Heim, Klas-Göran Andersson,
och Anders Mattsson
Anmält förhinder: Lena Lernå
§ 81-21

Mötet öppnas
Ordförande Thomas Karlsson hälsar de närvarande välkomna
och förklarar mötet öppnat.

§ 82-21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
§ 83-21 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 84-21 Ekonomi
Det ekonomiska läget är stabilt.
§ 85-21 Medlemsstatus
För närvarande är vi 140 st betalande medlemmar,
2 st som inte betalat, avregistreras.
§ 86-21 Pikétröja/T-shirt med Hästrikets logga
Redovisningen kunde inte slutföras. Ärendet bordlägges!
§ 87-21 Årsrapport för 2021
Årsrapporten skall skickas in till Thomas Karlsson som sammanställer och
skickar in den till SBR.
§ 88-21 Verksamhetsberättelse.
Thomas och undertecknad hjälps åt med sammanställning av
verksamhetsberättelsen och föreläggs styrelsen före kallelsen till årsmötet.

§ 89-21 Verksamhetsplan
a: Kursverksamhet
Nybörjarkurs; beräknas starta upp någon gång i Januari -22
Fortsättningskurs; beräknas också att starta upp i Januari -22
Rationell biodling; Vi hoppas att även kunna starta upp en sådan i Januari
Mer info kommer inför årsmötet.
b: Medlemsaktiviteter
Vi planera att hålla 3 st. medlemsmöten i vår.
Det blir den 31 jan, 28 feb och 28 mars. Mer info kommer inför årsmötet.
Sommarmötet kommer att hållas den 6/6 på för närvarande okänd plats.
Styrelsen planerar för en medlemsresa under sensommaren till bla.
Uppvidinge biodlarmuseum.
§ 90-21 Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas på Korrö den 20 nov kl 13.00.
Kostnaden är 125 kr. då ingår smörgåstårta.
Anmälan till maten erfordras.
§ 91-21 Samköp
Det blir inget samköp som förr utan medlemmarna uppmanas att gå samman
och beställa de varor som önskas.
§ 92-21 Ordförandekonferens Länsförbundet
Hästriket har inga representanter till denna konferens.
§ 93-21 Länets bästa honung
Den 8 okt kommer länets bästa honung att utses vid Loshults Lanthandel
strax söder om Älmhult.
§ 94-21 Länsförbundets delegater till årsmötet
Delegater till länsförbundets årsmöte den 5 feb. 2022
kommer att utses på vårat årsmöte
§ 95-21 Rapporter
Bihälsa, Kvalitet, Näringsbiodling : Inget att rapportera
Avel: En enkät från Länsförbundet genomgicks och besvarades
Utbildning:
se § 89-21
§ 96-21 Facebookgruppen
I Facebook gruppen är det för närvarande 52 st aktiva.

§ 97-21 Valberedningen
Vi fick info och samtal med valberedningens ordförande om deras arbete inför
årsmötet.
§ 98-21 Övriga frågor
Det har inkommit en förfrågan från honungsbedömningskommittén
angående inköp av en digital refraktometer.
Beslöts att inköpa en sådan.
Thomas Karlsson skickar ut en prisförfrågan till olika leverantörer
Det finns även ett antal övriga frågor från kommittén, dessa besvaras på nästa
möte.
§ 99-21 Nästa möte/Årsmöte
1 november 2021 kl. 18.00 på SV Tingsryd.
§ 100-21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Asarum 28 september 2021
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