Protokoll fört vid styrelsemöte med Harplinge Bivänner
den 18 januari 2016
Plats: Hos Lars-Anders Olsson, Pålsgårdsvägen 5, Harplinge
Närvarande: Lars-Anders Olsson, ordförande, Hans Håkansson, Ronny Bengtsson, Emil Åkesson,
Ulf Paulsson, Ulla Sandström och Agneta Hammarstedt, sekreterare.
1.

Mötet öppnades

2.

Dagordningen godkändes

3.

Ronny Bengtsson utsågs till justeringsman.

4.
Protokollet från föregående möte, årsmötet den 21 november 2015, lästes
godkändes.
5.

Skrivelser, rapporter, distriktsstämman, Beecome 2016:
Ronny kontaktar Studieförbundet om ersättningen för 2015 som var lägre

och

än

tidigare år.
Alla i styrelsen, som kan, åker på distriktets årsmöte den 13 februari.
Agneta mejlar samtliga medlemmar om distriktsmötet och lägger även
upp
detta på hemsidan.
Emil undersöker möjligheten av att vi kan ha distriktets årsmöte 2017 på
Tylöhus och även kostnaden för detta.
Agneta undersöker limit för kostnader i samband med årsmötet och mejlar
LarsAnders.
Flera av styrelsens medlemmar kommer att åka till Beecome på eget initiativ.
Föreningen gör ingen gemensam resa. Förhoppning finns att
någon kan berätta för övriga
föreningsmedlemmar om intrycken från
Beecome.
6.
Verksamhetsplan: Harplinge Bivänners aktiviteter under 2016 delades
ett flertal områden. Se vidare punkter.
Datum för lördagsträffarna är satta och läggs upp på hemsidan av Agneta.
De som vill ansvara för en träff anmäler detta till Hans.
Mötet beslöt även att vi ska ha 5 styrelsemöten 2016 samt årsmötet, dvs
möten totalt om inget oförutsett inträffar då extramöte hålls.

upp i

7.

6

8.
Lokalerna i föreningsbigården behöver ses över och målas. Lars-Anders,
Ulf
och Emil ansvarar för att detta blir gjort. Arbetet med bimaterial, som ramar etc. ansvarar Ulf för,
men det är ett gemensamt ansvar i styrelsen
att allt sköts på bästa sätt.
Dokumentationen över vad som ska göras respektive har gjorts i
samhällena i
bigården behöver bli bättre. Lars-Anders, Ulf och Emil
sammanställer en lista över vad som kan
krävas. Av de nu 9 samhällen vi har i bigården räcker det med att 4 är sådana som gås igenom på
lördagsträffarna och kanske inte alla på en gång heller. Ulf ansvarar för
skötseln av samtliga samhällen.
Mötet beslöt att föreningsbigården behöver försäkras. Agneta kontaktar
Länsförsäkringar om detta.
9.

Föreningens avläggare och drottningodlingen ska även den dokumenteras

och

särskilt viktigt är detta vid försäljning av dessa.
Ulla tar fram en lista till bigården.
Mötet beslöt att priserna för avläggare och drottningar är de
samma som i
fjol och att medlemmar har rätt att larva 2 lister utan kostnad. Det senare
på
försök i år för att se om fler väljer att sprida det fina avelsmaterialet vi
får genom våra
inköpta drottningar.
Även i år ska 2 drottningar köpas in.
10.
Mötet beslöt att föreningen ska ordna studiecirkel för nybörjare i biodling
våren
2017. Ronny kontaktar Studieförbundet om vad som gäller för
bidrag etc.
Detta år ska vi ha en studiecirkel för bygge av en kupa med ramar.
Anmälan görs till
Lars-Anders och studiecirkeln hålls hos Ulf. Startdatum beslöts till 6 mars, tid 13.00. Ulf, Hans
och Emil är cirkelansvariga.
Hans tar emot anmälningarna och Agneta lägger upp om studiecirkeln på
hemsidan samt gör ett första utskick till samtliga medlemmar med e-post.
Mötet beslöt att deltagarna ombeds ta med eget fika.
Mötet beslöt även att undersöka möjligheten av att få en kurs i
honungsbedömning/-beredning till en plats i södra Halland. Agneta kontaktar Eva
Castell om detta.
11.
Vad gäller honungsbedömningen detta år återgår vi till en separat
bedömning en
vardagskväll. Mötet beslöt att vi ska ha åtminstone en
bedömning och att den ska ligga i
september.
12.
Kassören Ulla meddelade att föreningens kassakonto har 5 581 kronor
i
ingående balans för 2016 och med Ullas förslag som grund la mötet en budget för 2016 som
antogs av mötet.
13.
Mötet beslöt att årsmötet ska ligga i början av november för att ge
vinnaren av
Harplinges godaste honung möjlighet att delta på Lilla
Böslid den 12 november.
Mötet beslöt att samtliga mötesprotokoll, efter justering, läggs upp på hemsidan och att
ordförande och vice ordförande får sina kopior via epost i fortsättningen, liksom övriga
medlemmar i styrelsen och även i föreningen.
Mötet beslöt att Agneta mejlar samtliga medlemmar och lägger upp på
hemsidan om kursen för utbildningsansvariga som hålls i Halmstad den 28 februari.
14.

Nästa mötesdatum bestämdes till den 4 april klockan 18.30 på
Samtliga mötesdeltagare tackade för den goda förtäringen och
förklarade mötet avslutat.
Harplinge den 18 januari 2016
Agneta Hammarstedt, sekreterare Ronny Bengtsson, justeringsman

Tylöhus.
ordförande

