Protokoll
fört vid digitalt styrelsesammanträde med Hästrikets biodlare,
Tingsryd, den 10 maj 2021
Närvarande: Thomas Karlsson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm,
Kennert Karlsson, Ola Sjösten, Ellinor Heim, Klas-Göran Andersson,
Lena Lernå och Anders Mattsson

§ 68-21

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

§ 69-21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
§ 70-21 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 71-21 Ekonomi
Det ekonomiska läget är stabilt
§ 72-21 Medlemsstatus
För närvarande har vi 133 st betalande medlemmar,
3 st som inte betalat och 7 icke registrerade (nybörjarkursen).
§ 73-21 Reflektioner medlemsmöte de 12 april. 2021
Medlemsmötet med Bengt Nihlgård var mycket omtyckt.
Hans föreläsning var upplagd på ett mycket pedagogiskt sätt.
Han kommer gärna och pratar mer om bin rent fysiskt när pandemin
är över.
§ 74-21 Pikétröja/T-shirt med Hästrikets logga
Nu är beställningstiden slut tröjorna kommer att beställas inom kort.
Fakturan från leverantören kommer att skickas till Lena, medan jag, Anders,
tar upp betalningen via SWISH och redovisar sedan till Lena.

§ 75-21 Digital nybörjar kurs info.
I kursavgiften för den digitala nybörjarkursen ingick ett medlemskap i SBR vilket
vi ska betala. 460 kr skickas till SBR, vilket uppdrogs åt Lena att genomföra.
Samtidigt skall vi fakturera Vuxenskolan 700kr, vilket Thomas tar hand om.
§ 76-21 Rapporter
Bihälsa:
Thomas Nolin meddelar att 2 st tomma lådor som tidigare innehöll bisamhällen
i Linneryd står utan ägare. Tingsryds kommun är markägare och ansvariga för
uppställningen då ingen ägare finns. Dessa skall skickas till förbränning.
I Väckelsång finns likaså 2 tomma lådor som ska destrueras och markägaren är
informerad om ansvaret att de förintas.
Bitillsyn har skett och ingen amerikansk yngelröta är påvisad.
§ 77-21 Facebookgruppen
I Facebook gruppen är det för närvarande 47 st aktiva.
Styrelsen arbetar för att alla skall vara med.
§ 78-21 Övriga frågor
Vi fick en förfrågan från en biodlare i en annan förening om hen
kunde få vara vänmedlem i vår förening för att få hjälp av våra
faddrar och få deltaga i våra möten och föreläsningar.
Enligt SBR kan man inte vara vänmedlem utan att betala 2 medlemsavgifter.
Vi beslutade att hen skulle anmodas att säga upp sitt medlemskap i sin
nuvarande förening och där efter bli medlem i vår förening.
§ 79-21 Nästa möte/Årsmöte
20 september 2021 kl. 19.00
Årsmöte 20 november (tid och plats meddelas senare)
§ 80-21 Avlutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Asarum 23 maj 2021
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