Hudiksvallsortens Biodlareförening
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-04-26
Närvarande: Göran Hedbom, Frederik von Essen, Daniel Ekblom, Ann-Margrete BergkvistNilsson, Torbjörn Schönning 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. Inte heller har något utskick till medlemmarna gjorts om utbildning i
bisjukdomar. Olle ansvarar för att detta blir gjort innan nästa möte. Göran arbetar vidare med
höstens studieresa.
3) Hemsidan
Daniel har påbörjat arbetet med att förbättra hemsidan. En fråga som togs upp var vilka
länkar vi kan ha till hemsidan. Ska vi t.ex. tillåta länkar till olika slags försäljning? Vi
bestämde att vi ska fundera vidare på det till nästa möte. Under fliken köp/sälj ska det dock
vara öppet för medlem-marna att annonsera gratis. En annons kan ligga ute i 3 månader.
4) Marknadsföringsevenemang
Vi har tidigare bestsämt att vi i år ska försöka delta vid Handelns dagar i Hudiksvall den 5-67 juli. Vi diskuterade nu på vilket sätt vi ska delta. Ska vi sälja honung? Ska vi ha med oss en
visningskupa, och i så fall var ska vi placera den? Ska kupan vara öppen eller stängd? Ska vi
försöka få Svenskt Sigill att medverka? Vilken hjälp med material kan vi få från SBR?
En fråga är ju också vilka begränsningar arrangören ställer upp för t.ex. visningskupan.
Daniel fick i uppdrag att kontakta Toni Björklund på Hudik City, som är arrangör. Göran fick i
uppdrag att kontakta Svenskt Sigill och SBR.
5) Logotype
Daniel har påbörjat arbetet med att förändra vår logotype. Han har bland annat haft kontakt
med SBR. Han ska arbeta vidare med detta, och kommer att skicka ut förslag till styrelsen via
mail.
6) Inbjudan till nya medlemmar
Daniel har gjort ett förslag till inbjudan till nya medlemmar, som i första hand är tänkt att
delas ut till deltagare i Johns nybörjarkurser.
Vi godkände förslaget.
7) Styrelsearvode/subventioner
Daniel väckte frågan om arvode eller subventioner till styrelseledamöter.
Vi hade delade åsikter i den frågan. Torbjörn ansåg att detta är en medlemsfråga, som inte
bara kan avgöras av styrelsen.
Vi fattade inget beslut. Frågan får diskuteras vidare.
8) Svenskt Sigill
Inget nytt. Torbjörn ska kontakta Lotta Fabricius-Kristiansen och fråga om hon har några
planer för marknadsföring av Svenskt Sigill.
9) Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir i samband med drönarutskärning och varroakontroll hemma hos
Frederik (troligen söndag den 3 juni).
Olle Johansson
sekreterare

Göran Hedbom
ordförande

