Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2020.11.29 kl.17:00
Närvarande: Thomas Karlsson, Klas-Göran Andersson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm, Ellinor Heim,
Ola Sjösten.
Anmält förhinder: Anders Mattsson, Kennert Karlsson och Lena Lernå.
§ 1. Mötets öppnande,
Ordförande Thomas Karlsson hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade
detsamma öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning,
Dagordningen godkändes.
§ 3. Justera protokollen,
Ola Sjösten utsågs till mötessekreterare och Kennerth Hjelm utsågs till protokolljusterare.
§ 4. Konstituering av styrelsen,
Beslöts att välja:
Vice ordförande: Ola Sjösten
Kassör: Lena Lernå
Sekreterare: Anders Mattsson
Kontaktansvarig: Thomas Karlsson
Administratör för medlemsregister: Ola Sjösten
Bihälsosamordnare: Thomas Nolin
Utbildningssamordnare: Ellinor Heim
Kvalitetssamordnare: Kennert Karlsson
Avelssamordnarre: Kenneth Hjelm
Näringsbiodlingssamordnare Klas-Göran Andersson
Honungskommittens ordförande Peter Möller
Hemsidan Lena Lernå

Ordföranden justerar samtliga styrelseprotokollen,
Ordföranden, Thomas Karlsson Bönemåla 1 362 98 Älmeboda, vice ordförande Ola Sjösten Sandsbo
362 51 Väckelsång och föreningens kassör Lena Lernå Härlöv Sjöbo 342 92 Alvesta var för sig tecknar
firma, bank och post fram till nästa årsmöte.
att § 4 härmed är justerad.
§5. Reflektioner från årsmötet:
Årsmötet hölls digitalt via Teams i år p.g.a. pandemin. 25 medlemmar deltog, och den digitala
mötesformen fungerade överlag bra.
§ 6. Styrelsemöten kommer hållas varannan månad med start sista måndagen i januari.
§ 7. En digital kvällsträff är planerad den sista måndagen i februari, 22/2-2021
Föredragshållare: Inte fastställt
Ämne:
§ 8. Beslut avseende övriga medlemsaktiviteter, sommarmöten, resor och kurser bordlades till nästa
möte pga pandemin.
§ 9. Styrelsen beslutade att starta en sluten Facebookgrupp endast för medlemmar i Hästrikets
biodlarförening. Thomas K kommer skicka inbjudan till gruppen och Kenneth Hjelm är
huvudadministratör för gruppen.
§ 10. Frågan om samköp bordlades till nästa möte.
§ 11. Föreningsbigård: Tankar om att kunna genomföra utbildningar och medlemsträffar på
föreningsbigården fördes. Plats, drift och ekonomi diskuterades. Thomas Karlsson skall kontakta
allmänna arvsfonden i frågan. Frågan ställs även till medlemmarna om någon känner till ett lämpligt
ställe att husera på.
§ 12. Faddrar: Thomas Karlsson tillfråga de som är faddrar i dag om de kan tänka sig att vara det
fortsatt. Styrelsen går också in som faddrar.
§ 13. Medlemsvärvning genomförs med en eventuell nybörjarkurs. Kursavgiften beslutades till 700
kronor inklusive medlemsavgift. Studiematerial tillkommer som tidigare.
§ 14. Beslut avtackningspresent: Avgående ordförande avtackas med ett presentkort på Korrö, övriga
avgående styrelseledamöter avtackas med ett presentkort på blommor.
§ 15. Länsförbundets årsmöte: Inget besked angående datum för årsmötet vid sittande möte.
§ 16. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§ 17. Nästa möte,
25/1 kl. 18.00

§ 18. Mötets avslutning,
Thomas tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.
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