Styrelsemöte den 10 februari
2021
Närvarande:
Åke, Claes, Mats, Johan, Simon, Eva
1. Alla hälsas välkomna och mötet öppnas.
2. Utbildning
Information om kurser:
- Anders Berg har kontaktat Claes ang. fråga om kurser på länsnivå efter förfrågan
från Studieförbundet Vuxenskolan.
- 67 st anmälda till kurserna i Umeå.
- Åke har haft kontakt med Lennart Johansson, SBR har olika filmer och teman som
de spelat in. Materialet är inte klart men kan bli tillgängligt under mars månad.
Filmerna kan visas som en del av kurserna t.ex. via zoom. Detta kan möjliggöra att
hålla kurser under våren men skjuta på träffarna till sommaren.
- Det finns ett stort behov av att öka antalet samhällen. En stor del medlemmar har
1-2 samhällen och vi har ett stort antal anmälda till kurserna via vuxenskolan. Vi
skapar en sida på hemsidan med information om avläggare och hur vi ska öka
antalet samhällen.
3. Styrelseuppdrag
- Åke, ordförande
- Eva, kassör, kontaktperson mot banken samt kontaktperson mot Skatteverket.
- Claes, sekreterare, hemsidan, cirkelledare
- Johan, hemsidan, vill bli cirkelledare
- Mats, cirkelledare, svärmsamordnare
- Simon, inget uppdrag i styrelsen, vill bli cirkelledare
- Anna-Carin, inget uppdrag i styrelsen
4. Hemsidan
a. Göra en uppdatering av sidan
b. Protokoll, på gång samt föreningens uthyrningsgrejer, en sidan om utbildning
där vi lyfter fram avläggare. Länkbibliotek?
5. Teman
- Försöker hitta intressanta föreläsningar att hålla digitalt.
6. Träffar i bigården,
Vi planerar för träffar i bigården, corona-läget gör att vi idagsläget inte vet hur det blir
med träffar.
Träffarna sker torsdagar och kl 18.30.

-

Grillkväll 10 juni
Träff i bigården, 22 juli
Träff i bigården, 5 augusti
Träff i bigården, 19 augusti
Träff hos Åke, datum anpassas.

7. Inköp
- Oxalsyreförångare 3 st, samt batteri för uthyrning.
8. Länsårsmötet
- Söndag, kl 14.00
_________________
Claes Dahlgren
Sekreterare

______________
Åke Jonsson
Ordförande

