Hudiksvallsortens Biodlareförening
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-08-26
Närvarande: Frederik von Essen, Daniel Ekblom, Ann-Margrete Bergkvist-Nilsson, Torbjörn
Schönning Olle Sundin och Olle Johansson.
1) Till mötesordförande utsågs Frederik och till protokollförare Olle J.
2) Föregående möte
Protokollet från föregående möte gicks igenom.
Punkterna om valberedning och föreningsbigård är ännu inte åtgärdade. Utskick har gjorts
till medlemmarna om utbildning i bisjukdomar. Vi vet ännu inte om någon har anmält sig.
Beträffande höstens studieresa är ännu inget klart. Daniel har arbetat vidare med hemsidan
och har tillfört en del nytt där. Han har även gjort medlemsutskick som nyhetsbrev.
Föreningens logotype är inte klar.
3) Marknadsföringsevenemang
Vi hade ju beslutat att föreningen skulle vara med på Glada Hudikdagarna/Handelns dagar (se
föregående protokoll). Tyvärr blev det inte alls som vi hade tänkt oss. Visserligen var vi
representerade vid evenemanget, men i mycket liten omfattning. Orsaken var främst klent
intresse från föreningens medlemmar att delta.
Den lärdom vi kan dra av detta för framtida marknadsföringsevenemang är att vi måste
planera bättre och i god tid se till så att tillräckligt många har lust och möjlighet att vara med i
aktiviteten.
4) Styrelsearvode/subventioner
Vi var överens om att denna fråga inte ska avgöras av styrelsen utan är en fråga som måste tas
upp på ett årsmöte. Eftersom styrelsen har delade meningar i frågan lägger inte styrelsen
något förslag till årsmötet. I stället får den eller de medlemmar som vill ha frågan prövad
enskilt begära det till årsmötet.
5) Svenskt Sigill
Torbjörn rapporterade om Svenskt Sigill. Vi har ju alla länge trott att SBR varit huvudman för
Hudiksvalls Sigill-grupp. Det trodde nog SBR också, men så upptäckte de att något formellt
beslut om det inte hade tagits. Nu finns dock det beslutet på plats. Detta strul har inneburit att
revisionen hos biodlarna måste göras om. Det finns fortfarande möjlighet för flera att gå med
som medlemmar i Hudiksvalls Sigill-grupp.
6) Kurs i salvkokning
Vi diskuterade och planerade för kursen i salvkokning. Vi bestämde att kursen ska omfatta
tillverkning av både bivaxsalva och flytande tvål. Kursstart den 24 september i Hålsänge
Byskola, Enånger. Daniel skickar ut inbjudan.
(Frederik påpekade att det heter egentligen inte Hålsänge, utan Höschänge.)
7) SBR:s etiketter
Frederik har observerat att SBR:s etiketter, som sätts på importerad honung, har en tveksam
utformning. Det framgår inte tydligt att det är fråga om importerad honung, utan tvärtom får
man intrycket att honungen är svensk.
Vi var överens om att vi vill granska detta närmare och överväga protester. Eventuellt för
styrelsen upp det som en fråga för årsmötet. Naturligtvis kan man ju också som enskild

konsument framföra sitt missnöje till de handlare som säljer importerad honung med
missvisande etikett.
8) Nästa möte
Vi bestämde inte något datum för nästa styrelsemöte, utan ordförande får återkomma om det.
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