Hudiksvallsortens Biodlareförening
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-03-19
Närvarande: Göran Hedbom, Frederik von Essen, Daniel Ekblom och Olle Johansson.
1) Till mötesordförande utsågs Göran och till protokollförare Olle.
2) Föregående möte
Protokollet från föregående möte gicks igenom. Punkterna om valberedning och
föreningsbigård är ännu inte åtgärdade. Dessa frågor får tas upp igen på nästa möte. Göran
ansvarar för detta.
3) Bitillsyningsman/utbildning i bisjukdomar
Henrik Rödjegård har tillfrågats om att bli bitillsyningsman, men har avböjt. Vi beslutade att
skicka ut en förfrågan till medlemmarna i föreningen, om någon är intresserad av att gå på
kurs för utbidning i bisjukdomar. En förutsättning för att få gå kursen är, att man kan tänka sig
att bli bitillsyningsman. Vi kan eventuellt samarbeta med biodlarna i grannkommunerna
angående denna utbildning. Olle gör utskicket till medlemmarna.
4) Övrig utbildning
John Bergström kommer att leda en nybörjarkurs i biodling i år. Intresset är stort, och John
har c:a 15 anmälda till kursen.
Bengt Nyrén har åtagit sig att leda en kurs i drottningodling under april – juni i år. Inbjudan
har nyligen gått ut till medlemmarna. Det behövs 5-10 deltagare, och det tror vi att vi kommer
att nå. Vi beslutade att, om så behövs, stötta kursen ekonomiskt från föreningskassan. Daniel
ansvarar för det administrativa med kursen.
Vi hade tidigare planerat att ha kurser i smaksättning och tillverkning av salvor under våren,
men vi skjuter på det till september/oktober i stället. Daniel ansvarar.
5) Studieresa
I vår verksamhetsplan för den kommande säsongen ingår en studieresa, eventuellt till
Mantorp. Ingenting är ännu klart om detta, men Göran fortsätter att undersöka möjligheterna.
6) Marknadsföring
På föreningsmötet den 28/2 tog vi upp frågan om marknadsföring av föreningen. Bland annat
fanns ett förslag om att vi skulle delta i Glada Hudik-mässan 2012. Deltagarna i
föreningsmötet ansåg dock att deltagaravgiften där är för hög och att det är tveksamt om det
är rätt målgrupp. Ett annat alternativ är Handelns dagar/Glada Hudik-dagarna 5-6-7 juli. Vi
beslutade att försöka delta där i år. Eventuellt kan vi ha ett samarbete med SBR och Svenskt
Sigill. Göran och Daniel åtog sig att arbeta vidare med detta och även försöka hitta andra
evenemang där föreningen kan visa upp sig.
7) Medlemsvård
Ett mål är ju att försöka få en så aktiv förening som möjligt. Vi kan dock konstatera, att många
medlemmar deltar sällan eller aldrig i föreningens aktiviteter. Vi beslutade att göra en
genomgång av medlemsregistret och försöka få en bättre kännedom om föreningens
medlemmar. Vi behöver t.ex. veta om medlemmen är aktiv biodlare och i vilken omfattning,
vilka förväntningar medlemmen har på föreningen och vilken verksamhet medlemmen önskar
att föreningen ska bedriva. En viktig punkt är ju också att ta emot de nybörjare som kommer
genom Johns kurser, och slussa in dem i föreningen. Olle fick i uppdrag att arbeta med
medlemsfrågorna.

8) Ansvarsområden inom styrelsen
Vi diskuterade hur mycket det behövs att vi utser ansvariga för särskilda frågor inom
styrelsen. Vi kom fram till att det finns behov av en ansvarig för föreningens hemsida. Daniel
utsågs som ansvarig för hemsidan. För andra ansvarsområden, som marknadsföring,
utbildning, intern och extern information, ansåg vi att vi ska behålla det kollektiva ansvaret
inom styrelsen.
9) Logotype
Vi diskuterade behovet av en logotype för föreningen. Vi ansåg att det sätt att skriva
föreningens namn som redan finns på hemsidan kan få vara föreningens logotype, möjligen
med tillägg med SBR:s symbol. Daniel åtog sig all lägga fram ett konkret förslag på nästa
möte.
10) Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir torsdag 26 april kl. 18.00, i anslutning till att Bengt Nyrén startar
drottningodlarkursen samma kväll.
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