Protokoll
fört vid digitalt styrelsesammanträde med Hästrikets biodlare, Tingsryd
den 25 januari 2021

Närvarande: Thomas Karlsson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm,
Ola Sjösten och Anders Mattsson
Ej närvarande:, Kennert Karlsson, Ellinor Heim, Klas-Göran Andersson och
Lena Lernå.
§ 19-21 Mötet öppnas
Ordförande Thomas Karlsson hälsar de närvarande välkomna
och förklarar mötet öppnat.
§ 20-21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
§ 21-21 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att efter att protokollet skrivits skall det först skickas till
ordföranden för genomläsning sedan till övriga styrelseledamöter
för ev. kommentarer därefter på hemsidan.
§ 22-21 Medlemsstatus
För närvarande har vi 125 st betalande medlemmar
§ 22-21

Digitalt medlemsmöte de 22 feb. 2021
Preben Kristiansen kommer att hålla ett ca. 1 timmes föredrag
med 3 olika avsnitt:
1. Pollinering och pollinatörer
2. Bihälsa på våren och Varroa bekämpning
3. Statistik över övervintringen

§24-21

Facebookgruppen
I Facebook gruppen är det fn. 35 st aktiva.
Styrelsen arbetar för att alla skall vara med.

§ 25-21 Ekonomi
Enligt kassören är kassan god.

§ 26-21

Hemsidan
Styrelsen hade inga synpunkter på hemsidan

§ 27-21 Föreningsbigård
Efter att ordföranden pratat med arvsfonden framkom
att några bidrag inte kunde anslås pga att de utdelar endast medel till
bl.a. stöd för funktionsnedsatta barn
Projektet är vilande tillsvidare.
§ 28-21

Utbildning/kurser
Ordföranden har haft ett digitalt möte med Lennart Johansson på SBR
ang. utbildning av cirkelledare för nybörjarutbildning (digital).
Anmälan till Thomas K (våren).
SBR har tagit fram ett teorihäfte om drottningodling (digitalt våren).
Kurs i honungsbedömning.
Häfte om bihälsa (godkänd biodlare).

§ 29-21 Rapporter från samordnarna
Bordlägges.
§ 30-21 Förenings T-shirt
Ett förslag om att anskaffa en T-shirt alt Pikétröja är framtaget
den skall vara gul med svart text. Beslut på nästa möte.
§ 31-21

Kommande medlemsaktiviteter
Bordlägges

§ 32-21

Samköp
Bordlägges

§ 33-21

Länsförbundets digitala årsmöte
Länk utskickad till ombuden

§ 34-21

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 35-21 Nästa möte
8 mars 2021

§ 36-21

Avlutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Asarum 30 januari 2021
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