Protokoll
fört vid styrelsesammanträde med Hästrikets biodlare, i SV:s lokal i
Tingsryd, den 1 november 2021
Närvarande: Thomas Karlsson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm,
Kennert Karlsson, Ola Sjösten, Ellinor Heim, Lena Lernå, Anders Mattsson.
Anmält förhinder: Klas-Göran Andersson
§ 101-21 Mötet öppnas
Ordförande Thomas Karlsson hälsar de närvarande välkomna
och förklarar mötet öppnat.
§ 102-21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
§ 103-21 Föregående protokoll, Protokollsutdrag till bank
a) Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
b) Kassör, ordförande och vice ordförande anmäls som behöriga till föreningens
konto i banken. Kassören sköter den löpande ekonomin, in- och utbetalningar.
Begärda undertecknade och vidimerade handlingar sänds till Sparbanken Eken.
§ 104-21 Ekonomi och bokslut
Bokslut 2020-10-01 – 2021-09-30 är skickat till revisorerna och styrelsen.
Bokslutet skickas till medlemmarna tillsammans med årsmöteshandlingarna.
Faktura på 2900 kronor, gällande nybörjarkursen och föreläsningarna med
Preben Kristiansen och Bengt Nihlgård, är skickad till föreningens
samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan.
§ 105-21 Medlemsläget
För närvarande är vi 140 st betalande medlemmar enl. medlemsansvarig.
§ 106-21 Årsrapporter 2021
Årsrapporterna håller på att tas in, resterande uppgifter samlas in med det
snaraste. En uppdelning av kvarvarande medlemmar gjordes inom styrelsen.
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§ 107-21 Årsmöte 20 nov 2021
a) Föredragningslistan till årsmötet behandlades och läggs som förslag till
årsmötet. Föredragningslistan skickas ut till medlemmarna före årsmötet.
b) Efter årsmötesförhandlingarna planeras att Valter Sandberg
berättar om ”sitt liv som biodlare” utifrån ett antal frågor.
c) Lotterikommittén söker vinster till årsmöteslotteriet.
Hittills finns 1 parad drottning, 5 puppor, några T-shirt/piké, samt packramar
och LN-ramar.
§ 108-21 Verksamhetsberättelse 2021.
Förslag till Verksamhetsberättelsen föredrogs, vilken hela styrelsen ställer sig
bakom och signerar. Ordföranden skickar ut densamma till medlemmarna så
snart årsrapporterna är klara.
Förslaget föreläggs årsmötet.
§ 109-21 Verksamhetsplan 2022
a) Månadsmötena kommer att hållas som innan i Söderport, Tingsryd.
Kostnad: hyra 700 kr/gång och 55kr/deltagare för fika.
b) Nybörjarkurs startar den 12 januari 2022
Kursledare: Thomas Karlsson och Ola Sjösten
c) Fortsättningskurs kommer att starta upp i Januari
Kursledare: Thomas Norlin, Kennert Karlsson och Anders Mattsson
d) Rationell biodling kommer att starta under vintern/våren
Kursledare: Sandra Peeters och Sigrid De Wolf
Förslag till verksamhetsplan föreläggs Årsmötet för diskussion.
§ 110-21 Pikétröja/T-shirt med Hästrikets logga
5 st. överblivna pikétröjor i olika storlekar och färger tillförs lotteriet på
årsmötet.
§ 111-21 Länets bästa honung
Hästrikets biodlare skickade 5 st honungsburkar ua. till tävlingen.
Två av dessa gick till final. Ingvar Johansson kom på 2:a, och Ellinor Heim på 3:e
plats i länsfinalen.
§ 112-21 Beescanning
Frågan tas upp som information på årsmötet under övriga frågor.
Anders föredrar frågan.
§ 113-21 Rapporter
Det fanns inget att rapportera.
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§ 114-21 Övriga frågor
a) Kursavgift nybörjarcirkel 1150 kr/deltagare inkl. studiematerial
b) 4 medlemmar från Hästriket deltog på Utbildningskonferensen i Ronneby
den 9 oktober. Konferensen handlade om bihälsa, drottningodling, och
livsmedelshygien. Björn Dahlbäck, ny förbundsordförande, presenterade sig.
c) Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 20 kr
d) Styrelsen föreslår årsmötet besluta om reseersättning till styrelsemöten
och ledare i studiecirklar. Personen ifråga får själv skriva reseräkning.
§ 115-21 Nästa styrelsemöte
Konstituerande styrelsemöte hålles den 20 november 2021 efter årsmötet.
§ 116-21 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Asarum 3 november 2021

….........................................
Anders Mattsson
Sekreterare

…...........................................
Thomas Karlsson
Ordförande
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