Hudiksvallsortens Biodlareförening
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-11-03
Närvarande: Göran Hedbom, Ann-Margrete Bergkvist-Nilsson, Bengt-Åke Nilsson,Torbjörn Schönning
Olle Sundin och Olle Johansson.

1) Till mötesordförande utsågs Göran och till protokollförare Olle J.
2) Föreningens verksamhet
Mötet ägnades i huvudsak till att diskutera vilket slag av verksamhet föreningen bör bedriva och
vilken ambitionsnivå vi bör ha.
Bakgrunden är den, att det är svårt att hitta medlemmar som är villiga att delta i styrelsearbete och
på andra funktionärsposter i föreningen. Detta är ett problem som inte bara biodlareföreningen har
utan som numera är en realitet för de flesta ideella föreningar.
Samtliga vi som ingår i den nuvarande styrelsen har en begränsad tid till förfogande för styrelsearbetet.
Vi var överens om, att det är viktigt att det finns en fungerande föreningsverksamhet. Det är dock
bättre att den ligger på en grundnivå, hellre än att vi satsar på större projekt.
Bland det viktigaste ansåg vi vara att återinföra regelbundna månadsträffar. Det är en möjlighet
att på ett kravlöst sätt samla så många som möjligt av föreningens medlemmar och skapa ökad
sammanhållning. Ett av syftena är att kunna introducera nya biodlare i föreningen. Det måste inte
vara avancerade programpunkter varje gång; det viktiga är att vi träffas.
Det brukar också vara populärt med studiebesök av något slag. Det finns många resmål, både i
närområdet och på längre avstånd.
Någon filmkväll per säsong bör ingå i verksamhetsplanen.
Ett gammalt önskemål är en föreningsbigård med visningskupa. Det skulle också vara önskvärt med
ett föreningsslungrum för nya biodlare eller andra som inte har tillgång till ett bra slungrum. Även att
bygga en vaxsmältare kan vara ett föreningsprojekt. Dessa projekt är dock exempel på sådant som
får genomföras i den mån det finns personer inom föreningen som har möjlighet att lägga ner tid och
engagemang på det.
3) Årsmötet
Vi bestämde datum för årsmötet till den 19 november 2013.
4) Mötet avslutades.
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