Protokoll fört vid styrelsemöte med Harplinge bf
den 22 oktober 2018
Plats: Hos Lars-Anders Olsson, Harplinge
Tid: 18.30
Närvarande: Lars-Anders Olsson, ordförande, Agneta Hammarstedt, sekreterare, Ronny Bengtsson, Annelie
Albertsson, Ulf Paulsson samt Emil Åkesson.
Frånvarande: Cecilia Littorin
1.

Mötet öppnades

2.

Dagordningen godkändes

3.

Ronny Bengtsson utsågs till justeringsman.

4.

Protokollet från föregående möte den 17 september godkändes.

5.

Skrivelser, rapporter, insamlingen för årsredovisningen:
Sekreterare har sänt ut information från SBR inför årsmötet till samtliga I styrelsen.
Ordförande har börjat få in årsrapporter från några medlemmar. Ytterligare påminnelse ska
göras.

6.

Årsmötet, dagordning/verksamhetsberättelse:
Föredragningslistan inför årsmötet gicks igenom. Verksamhetsberättelsen är ej klar.
Ordförande sammanställer densamma och mejlar till styrelsen för information innan årsmötet.

7.

Delrapportering till Falkenbers sparbank:
Denna är ej klar. Ordförande och kassör slutför den till årsmötet.

8.

Ekonomi:
Per den 30 september har föreningen 25 357:44 på konto. Ersättningen från Studieförbundet
Vuxenskolan, 8 894:-, kom in på konto senare och räknas därför till 2019.
Föreningen har även ersättning för två avläggare sålda I år samt årets honung utestående.

9.

Föreningsbigården / Ansvar, skötsel och underhåll:

Frågan om hur vi kan hitta någon/några som ansvarar för föreningsbigården bordlades.
Mötet beslöt att frågan tas upp på årsmötet.
10.

Bigårdsträffarna; förläggning och tema:
Beslöts att frågan om dag och tid för sommarmötena tas upp på årsmötet. Förslag lämnades
om att ha aktivitetsdag på våren och även om återträff för nybörjare. Detta kan även
diskuteras på årsmötet.

11.

Övriga frågor:
De böcker föreningen erhållit av Göte Johansson har skänkts till intresserade I föreningen.
Beslöts att Ronny Bengtsson kör föreningens ramar till Joel Vax, Munka-Ljungby.
Beslöts att Agneta Hammarstedt och någon mer kör till Ikea under våren 2019 och köper In
klappstolar och annan utrustning till föreningen.

12:

Avslutning:
Ordförande tackade avgående styrelseledamot Ulf Paulsson för hans arbete I föreningen och
för hans fleråriga engagemang som ansvarig för föreningens bigård.
Därefter tackade mötesmedlemmarna ordförande för den goda förtäringen och ordförande
avslutade mötet.

Harplinge 22 oktober 2018
Agneta Hammarstedt, sekreterare

Ronny Bengtsson, justeringsman

