Hudiksvallsortens Biodlareförening
Protokoll från styrelsemöte 2012-06-10
Närvarande: Göran Hedbom, Frederik von Essen, Daniel Ekblom, Ann-Margrete Bergqvist-Nilsson,
Olle Sundin (punkt 1-7).
1.

Ordförande förklarade mötet öppnat

2.

a) Till ordförande valdes Göran Hedbom
b) Till sekreterare valdes Daniel Ekblom

3.

Genomgång av föregående protokoll
Göran har tillfrågat John Bergström att sitta i en valberedning. Något entusiastiskt svar
har dock inte erhållits och Göran skulle åter bearbeta John i ett försök att erhålla detta.
Uppstart av föreningsbigård diskuterades under mötet och Frederik skulle omarbeta
tidigare framlagda förslag för att få fram en billigare kostnadskalkyl. Olle Sundin åtog
sig att se över hur en eventuell ansökan för stöd hos banken skulle kunna utformas. Olle
Johansson skulle göra ett utskick till medlemmarna om utbildning i bisjukdomar/
bitillsynsman men var ej närvarande för redovisning av detta. Göran meddelade att han
skulle påbörja arbetet med höstens eventuella studieresa till Mantorp då SBR och
Honungsförädlingen nu separerats. Övrigt enligt nedanstående punkter.

4.

Hemsidan
Vi beslutade att Daniel skulle bort överflödiga mailadresser till föreningen. Ett par nya
foton på styrelsemedlemmarna erhölls för uppläggning på sidan. Det beslutades att
under en ny flik på hemsidan enkelt kunna marknadsföra föreningens medlemmar till
de som vill köpa lokal honung. Vidare skall styrelsens protokoll läggas upp på
hemsidan för de som är intresserade och även kontaktuppgifter till valberedningen när
detta blir klart.

5.

Medlemsutskick som Nyhetsbrev
Styrelsen var enig om att de Nyhetsbrev som skickats ut som prov var ett uppskattat
och lockande sätt att få medlemmarna engagerade. En enklare gratisvariant finns men
styrelsen ansåg att hemsidesansvarige kunde fortsätta sköta detta med en
delfinansiering av 50 kr/månad. Nyhetsbrevet skall även finnas på vår hemsida.
Diskussion fördes även om föreningen skulle skicka in till Bitidningen om våra träffar
men det beslutades att endast göra detta vid speciella tillfällen.

6.

Deltagande Marknadsföringsevenemang
Föreningen har tidigare beslutat att vara med på Glada Hudikdagarna/Handelsdagarna.
Eftersom ett samarbete sker med Studieförbundet Vuxenskolan kommer ett bidrag att
ges med 300 kr/dag. Vi kommer även att få ett mindre stöd för Drottningodlingskursen.
Göran meddelade att han fått material för marknadsföring av Svenskt Sigill. Göran fick
uppdrag att be Sigill sponsra kostnaden av monterplatsen (750 kr) då de själva inte
skickar upp någon för marknadsföring utan föreningen sköter det åt dem. Daniel
presenterade material, och visningskupa som erhållits från SBR. Ingen ”öppen” kupa
kommer att användas. En rollup kommer också att erhållas från Distriktet. Frederik åtog
sig att vara ansvarig för arrangemanget. Tidigare har beslutats att alla medlemmar får
lämna in en burk som besökarna kan provsmaka från. De som bemannar montern får
sälja sin honung som kompensation för engagemanget. Eftersom flera av
styrelsemedlemmarna är förhindrade dessa dagar kommer Frederik att höra sig för
bland medlemmarna om vilka som kan hjälpa till helt eller delvis under dessa dagar.
Daniel skulle kolla eventuell ström för att ev. ha projektor/tv med biodlarfilm rullande.

i

Frederik ordnar i sådana fall med detta. Ett tält/marknadsstånd behövs och Daniel
respektive Bengt-Åke Nilsson skulle kolla vad som finns att tillgå. Daniel skulle ta fram
en enkel stämpel för Föreningen att använda på SBR´s material. Han skulle även ta
fram 550 ex av ett enklare visitkort för föreningen att kunna dela ut så fort vår logotype
är klar. Förslag lämnades att i framtiden kunna trycka upp t. ex t-shirts, kepsar, bildekal.
En förfrågan ställdes om eventuellt deltagande på Hudiskvalls Marknad i september. Vi
beslutade att höra oss för med John Bergström om eventuellt samarbete.
7.

Vår Logotype
Föreningen har beslutat att ha en egen logotype och styrelsen var eniga om ett av de
förslag som tagits fram. Göran fick i uppdrag att snarast kontakta den som gjort
grundmaterialet och fråga om hon kunde färdigställa detta som ett riktigt original.

8.

Styrelsearvode
Förslag har lagts fram om att kunna erbjuda styrelsemedlemmarna någon form av
kompensation för dess arbete som t.ex. milersättning vid resor till styrelsemöten eller
subventionerad anmälningsavgift vid kurser. Synpunkter framfördes som att det inte bör
vara en kostnad för styrelsemedlemmarna i sitt ideella arbete och att det kan vara lite
lättare att få styrelsemedlemmar att ställa upp vilket ibland är svårt, men även att
klubbens kassa inte skall användas till det, att styrelsen får fika/mat och att det bör vara
medlemmarna som avgör detta. Styrelsen var oeniga i frågan och bordlade den till
nästkommande styrelsemöte.

9.

Svenskt Sigill
Då Torbjörn som är ansvarig för Sigill inte fanns närvarande fick punkten hoppas över.

10.

SBR Distrikt Gävleborg
Det diskuterades kring arrangemang och Distriktets funktion i övrigt. Styrelsen saknade
idag en tydlig roll för Distriktet och beslutade att höra med närliggande föreningar hur
deras tankar är och eventuellt inkomma med motion om förändring.

11.

Övriga frågor
”Vilande medlemmar” skall även fortsättningsvis få föreningens utskick såvida de
inte aktivt bett att bli borttagna. Bitillsynsmannens kontaktuppgifter skall läggas upp
på hemsidan så medlemmarna vet vart de skall vända sig. Då vi behöver fler
bitillsynsmän skulle även Frederik och Göran undersöka alternativ i avvaktan på Olles
utsända förfrågan.

12.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerat enligt nedan.

----------------------------Ort/Datum

-----------------------------Ort/Datum

----------------------------------------------Daniel Ekblom
Sekreterare

-------------------------------------------------Göran Hedbom
Ordförande

