Protokoll fört vid styrelsemöte med Harplinge Bivänner
den 30 maj 2016
Plats: Hos Ulf Paulsson, Hamberg
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 den 4 april 2016, lästes och godkändes.

5.

Skrivelser, rapporter:
a) Enkät om övervintring; styrelsens medlemmar påmindes om att lämna uppgifter till
Prebens enkät.
b) Götes skrift om Harplinge bivänner till Hembygdsföreningen delgavs
styrelsen. Göte var inbjuden till mötet men förhindrad att delta. LarsAnders e-postar
skrivelsen som finns i två versioner, till övriga styrelsen och Agneta lägger upp den på
hemsidan samt e-postar till samtliga medlemmar.
Rapport:
a)Besök av Hallandsdistriktets styrelse den 2/7; Eva Castell (ordf) och
Inger-Lena Åkesdotter (sekr) besöker föreningsbigården. Som tidigare
meddelats bjuder föreningen på fika.
Övriga skrivelser och rapporter:
a) Beslut är taget om att 2017 års Riksförbundsmöte hålls på Hotell
Hässleholm den 22-23 april 2017.

Statt i

6.

Ekonomiska läget:
Tre nya lokala medlemmar har kommit till. Ulla mejlar om vilka de är.

7.

Medlemsläget:
Ulla mejlar även om detta.

8.

Valberedningsfrågor:
Denna punkt bordlades då Göte Johansson förhindrats att delta i mötet.

9.

Lördagsträffarna/styrelsemöten:
Den andra juli besöker Hallandsdistriktet föreningsbigården.
Nästa styrelsemöte hålls den 11 juli i föreningsbigården klockan 18.30.

10.

Föreningsbigården/Underhåll, skötsel/Dokumentation:
Emil och LarsAnders har fixat ramar och vax. I övrigt har föreningen gott om material
till föreningsbigården. Frågan om målningen av boden förs till kommande möte.

11.

Förhållningsregler för föreningsbigården:
LarsAnders har sammanställt en lista vilken godkänts av styrelsen och läggs upp på

hemsidan.
12.

Avläggare/drottningodling:
Vid mötet konstaterades det brist på drönare i kuporna. Ulf och Emil genomför larvning
vid mötet den 2 juli om möjligt.

13.

Studiecirkel/kupbygge:
Senaste mötet deltog Ronny, LarsAnders och Ulf. Nästa möte äger rum den 2 juli
klockan 18.00 hos Ulf.

14.

Övriga frågor:
Nästa distriktsårsmöte, planering; Emil meddelade att det preliminärt bör gå att ha
mötet på Tylöhus mot en kostnad om cirka 175 kr/pers. Agneta informerar
Hallandsdistriktet.
Hans har beställt en drottning om 700 kronor från Råda Säteri.

15.

Nästa möte hålls 18.30 den 11 juli i föreningsbigården.

16.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Haverdal den 30 maj 2016
Agneta Hammarstedt, sekreterare Ronny Bengtsson, justeringsman

