Hudiksvallsortens Biodlareförening
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-01-23
Närvarande: Göran Hedbom, Ann-Margrete Bergkvist-Nilsson, Frederik von Essen, Daniel
Ekblom och Olle Johansson.
1) Val
Göran Hedbom är vald av årsmötet som ordförande. Inom sig utsåg styrelsen Ann-Margrete
Bergkvist-Nilsson till kassör och Olle Johansson till sekreterare.
2) Valberedning
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse en valberedning inför nästa årsmöte. Vi diskuterade
vilka som kan vara lämpliga för det uppdraget och beslutade att i första hand tillfråga John
Bergström och någon ytterligare, som kanske John föreslår.
3) Bitillsyningsman
Frågan om bitillsyningsman diskuterades på årsmötet och styrelsen fick i uppdrag att föreslå
en extra bitillsyningsman, utöver den nuvarande. Styrelsen beslutade att i första hand tillfråga
Henrik Rödjegård, som ju har bra meriter för detta uppdrag.
4) Sjukdomskommittén
För närvarande har vi inga ledamöter i sjukdomskommittén. Vi bestämde att vi ska undersöka
om vi kan skicka 2-3 personer på lämplig utbildning, eventuellt i samarbete med biodlarna i
grann-kommunerna.
5) Verksamhetsplan
Vi gjorde följande preliminära verksamhetsplan för den kommande säsongen.
• 28 februari
filmkväll
• 19 mars (måndag!) styrelsemöte
• 26 april (torsdag!) smaksättning eller salvkurs
• 29 maj
besök hos Frederik; drönarutskärning och koll av varroa
• juni
ev. besök hos John
• augusti
öppet hus hos Daniel
• hösten
studieresa, ev. till Mantorp
6) Föreningsbigård
Vi tog åter upp de gamla planerna om att förverkliga en föreningsbigård. Vi ska till att börja
med undersöka om det går att få bidrag från något håll till detta projekt. Vi ska be Olle Sundin
att arbeta med detta.
7) Marknadsföring av biföreningen.
Föreningen har hittills inte gjort så mycket för att marknadsföra sig själv. Vi var överens om
att vi behöver ändra på det. T.ex. skulle vi kunna vara aktiva i samband med olika jippon eller
andra arrangemang i Hudiksvall med omnejd. Kanske kora Hudiksvalls godaste honung?
Vara med på mässor och utställningar? Daniel åtog sig att kolla vilka arrangemang som är
aktuella i Hudiksvall . Vi får alla fundera på vilka sätt vi kan använda oss av för
marknadsföring.
Olle Johansson
sekreterare

Göran Hedbom
ordförande

