Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2019.09.30 kl.18.30

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Lennart Carlsson, Marita Bergqvist,
Klas-Göran Andersson, Lena Lernå.
Jan Johansson.
Anmält förhinder: Helena Fransson, Thomas Norlin
133. Mötets öppnande,
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
134. Godkännande av dagordning,
Dagordningen godkändes.
135. Justera protokollen,
Protokoll 19.08.12 signerades, tidigare godkänt och justerat av ordföranden.
136. Reflektioner från Korrö 22/9
Känslan är att det var färre besökare i år samt att försäljningen gick trögare än föregående år.
Vinnare av länets bästa honung blev Ingvar Johansson.
137. Synpunkter till ordförandekonferensen 6 okt,
Ta upp diskussion om framtida utformning av tävlingen ”länets bästa honung”.
138. Naturskyddsföreningen 22 okt i folketspark Tingsryd,
Valter gör utskick till medlemmarna för att undersöka intresset av att företräda föreningen.
139. Vinterträff 27/1
Föredragshållare: Martin Nehman
Ämne: Martin får fria händer att utforma föredraget.

140. Vinterträff 24/2
Föredragshållare: Erik Österlund
Ämne: Eriks reseberättelse från resor tillsammans med Broder Adam samt föredrag om
elgonbiet.
141. Vinterträff 30/3
Föredragshållare: ej klart
Beslut blev att fråga årsmötet om förslag på ämne och föredragshållare.
142. Sommarträff
Datum och plats ej klart
143. Juliträff
Datum och plats ej klart
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144. Föredrag ”seniorcafe” 22/10,
Kennert tar detta föredraget.
145. Verksamhetsberättelse 2019,
Valter gör en första draft och skickar på remiss till övriga styrelsemedlemmar.
146. Årsmöte 16/11 kl.13,00 – 17,00 på Bygdegården i Rävemåla.
Seniorerna i styrelsen håller föredrag om deras erfarenheter genom åren som biodlare,
(Kennert tar ansvar för föredraget).
Valter fixar smörgåstårta och Marita fixar kaka till kaffet.
Inträde 50 kr.
147. Länsförbundets årsmöte,
Datum och plats ej satt
148. Länsförbundets kvalitet och hälsa,
Länsförbundet skickar en representant till riksförbundets konferans om kvalitet och hälsa.
149. Upptaktsmöte 2020,
Ingen information.
150. Matmässan,
Mycket uppskattat med fler och fler besökare för varje år.
151. VSH bin,
Vi har ingen representant i det internationella projektet men Tomas i Bönemåla har testdrottningar från det nationella projektet.
152. 100 årsjubileum.
Separat mejl om resa utskickat till medlemmarna.
153. Matlagningskurs,
Tas upp på årsmötet.
154. Bisjukdomsreglerna i praktiken,
Länet anordnar träff den 30/11 i ämnet, Valter representerar föreningen.
155. Godkänd biodlare,
Styrelsen uppmanar samtliga intresserade att anmäla sig till kursen.
156. Övriga frågor,
Kassaläget är fortsatt tillfredställande.
157. Nästa möte,
18/11 kl. 18.30
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158. Mötets avslutning,
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Johansson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
Ordförande
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