
 Protokoll styrelsemöte 2021-06-08                      

Protokoll fört vid Ihreortens Biodlarförenings styrelsemöte 
2021-06-08. 

Plats:  Pga pandemin hölls mötet via Teams. 
Närvarande: Marie Algotsson,  
 Martin Andersson, Styrbjörn Gustafsson,  
 Göran Åstrand, Ursula Knutsson, Göran Cederqvist. 
Frånvarande: Nils-Erik Svensson, Jenny Fröling 
  
§1 Mötet öppnas 
Ordförande Marie hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. Agendan godkännes. 

§2 Val av mötessekreterare 
Göran Åstrand valdes som sekreterare. 

§3 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes 
Ursula Knutsson. 

§4 Föregående protokoll 
Inga kommentarer. 

§5 Ekonomisk rapport 
Inga speciellt har skett. Stabil ekonomi och kassa på 39.848 kr.  

§6 Rapport medlemsantal mm 
En ny medlem och en tappad,. Marie har haft kontakt med 
intresserad och bjudit upp dem till söndagsträff för att få lite 
info. 

§7 Inköp glasburkar 
Vi tror att det upplevs positivt bland medlemmar om föreningen 
köper in burkar, lock och kartonger centralt. Marie kollar om 
Nils-Erik vill hålla i depå som tidigare år. Marie skickar förfrågan 
om inköp till medlemmarna. 
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§8 Nytt organisationsnummer  
Marie har fått propå från banken att dom kräver att föreningen 
har ett organisationsnummer. Marie ansöker om detta och 
begär samtidigt om deklarationsfrihet.  

§9 Rapport från Distriktet 
Föreläsningarna på nätet tycks fungerat bra och upplevts 
positivt. 
Nästa möte 17/6. 
OBS - påminnelse…..Viktigt att hobbyodlarnas frågor och 
intresse kanaliseras och Styrbjörn vill gärna ha medlemmars 
input. 

§10 Planering av söndagsträffar och aktiviteter 2021 
Vi kör kontrollerade söndagsträffar! 
Med tydlighet kring vad som ska göras och disciplin med att 
hålla avstånd så fungerar det.  

Vi diskuterade ”extra honungsbedömning t ex 22/8” och 
”deltagande i distriktets tävling om bästa honungen”. 
Var och en funderar på dessa båda frågor och vi stämmer av på 
söndagsträffen den 20/6. 
   
§11 Övrigt 
Inget under övrigt. 

Ordförande tackade och avslutade mötet!  
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Vid protokollet: 

Göran Åstrand (sekreterare) 

Justeras: 

Marie Algotsson (Ordförande) 

Ursula Knutsson 
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