Protokoll fört vid styrelsemöte med Harplinge Bivänner
den 18 juli 2016
Plats: Föreningsbigården, Plönninge
Närvarande: Lars-Anders Olsson, ordförande, Hans Håkansson, Ronny Bengtsson, Emil Åkesson, Ulf
Paulsson, Ulla Sandström, kassör och Agneta Hammarstedt, sekreterare.
Inbjuden till dagens möte: Göte Johansson, valberedningen.
1.

Mötet öppnades

2.

Dagordningen godkändes

3.

Ronny Bengtsson utsågs till justeringsman.

4.

Protokollet från föregående möte den 30 maj 2016 godkändes.

5.

Skrivelser, rapporter:
Beslöts att LarsAnders vidarebefordrar SBRs skrivelser till övriga styrelsen.
Besöket av Hallandsdistriktets ordförande och sekreterare lockade många medlemmar och
blev mycket lyckat. Föreningen bjöd på fika och Emil larvade till de som önskade samt till
föreningsbigården.

6.

Ekonomiska läget:
Ulla mejlar Agneta och LarsAnders om uppgifterna. Honungsskörden i föreningsbigården
förväntas ge cirka 100 kg. LarsAnders föreslog en revidering av föreningens budget utifrån
detta.
Mötet beslöt vidare att LarsAnders skriver en samlad räkning på de utlägg som gjorts för
kupbygget - kvitton och underlag lämnades till Ulla vid mötet - och fördelar
därefter ersättningen till de som haft utläggen.

7.

Medlemsläget:
Oförändrat sedan föregående möte. (Ulla har mejlat Agneta.)

8.

Valberedningsfrågor:
Göte Johansson, valberedningen, delgav mötet sina synpunkter på inval och omval av
styrelsemedlemmar. Han påpekade vikten av att vi följer stadgarna som finns
tillgängliga på SBRs hemsida, samt menade att styrelseuppdrag bör tidsbegränsas för att inte
arbetet i föreningen ska stagnera. Dessutom är det önskvärt med fler kvinnor i styrelsen.

9.

Lördagsträffarna/styrelsemöten:
De träffar som återstår hanteras av Peter Mueller den 30 juli, Göte Johansson den 13
augusti samt styrelsen den 10 september. Vem som håller i mötet den 27 augusti var vid
dags dato inte klart.

10.

Föreningsbigården/Underhåll, skötsel/Dokumentation:
Mötet beslöt att målning av containern ska göras i år. Beslöts vidare att den grå kupan forslas
till ÅVC, Ulf ombesörjer detta, samt att den gröna renoveras.

11.

Avläggare/Drottningodling:
Föreningen har som tidigare beslutats, ge Bertil Ericsson tre drottningar från bigården. Hans
tar kontakt med Bertil om detta och drottningarna levereras när det passar Bertil.

12.

Studiecirkel/kupbygge:
Ronny undersöker med studieförbund vad som gäller för nybörjarkursen föreningen planerar
våren 2017.

13.

Övriga frågor:
Nästa distriktsårsmöte, planering; Hans Håkansson föreslog att vi ska höra med distriktet om
möjligheten att ha Erik Österlund som föredragare. Agneta kontaktar Eva Castell.
Lokalfrågan ska vara helt klar till nästa styrelsemöte.
Föreningen fick genom Götes försorg även motta två minnestavlor. Den ena ett diplom utställt
oktober 1950 till Bror Wiberg av Hallands Trädgårdsförenings utställning/Biutställning gällande
första pris för honung. Den andra tavlan är odaterad men tros gälla från 1930-talet och visar
att Harplinge Bivänner har till hedersledamot kallat Alfred Wiberg, “Mångårig Medlem och
Ordför.”. Tavlorna kommer att hängas i föreningsbigårdens lokal under sommarmånaderna.
Övrig tid har ordförande hand om dem.

14.

Nästa möte hålls 18.30 den 12 september hos Agneta Hammarstedt.

15.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Haverdal den 18 juli 2016
Agneta Hammarstedt, sekreterare

Ronny Bengtsson, justeringsman

