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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2014-03-24 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Bengt Eriksson 

 Göran Åstrand 

 

§1 Honungsförsäljning 

Av årets tappade 77 burkar finns fortfarande 17 burkar att redovisa mot kassören. 

12 burkar har lämnats till Claes Jansson för försäljning i hans affär. Nils-Erik kollar upp 

redovisningen med Claes. 

Lars har 3 burkar kvar som ej är sålda. Lars redovisar dessa så snart de är sålda. 

2 burkar är vi osäkra på vart de tagit vägen. Kanske har de skänkts bort. 

 

§2 Söndagsträffar 

Bestämdes att vi startar upp söndagsträffarna söndagen den 18 maj, kl 10:00. 

Övriga datum bestämdes till 

 1 juni   (Nils-Erik Svensson) 

 8 juni   (Hans Erlandsson)  

 15 juni (Bengt Eriksson)  

 22 juni (Göran Åstrand) 

 29 juni (Bengt Lindeqvist) 

 6 juli    (Per-Arne Thorell) 

 13 juli  (Stig Boklund) 

 26 juli (Samordnas med Slåtterdag) 

Namnet inom parantes är den som garanterat finns på plats i Ire. 

 

Förra året bedrev vi söndagsträffarna som en studiecirkel i SVs regi. Nils-Erik kollar upp 

med SV vad nyttan för Föreningen var med detta. 

 

Önskemål har framförts om att ha några extraträffar hemma hos varandra. Detta för att se och 

få tips om hur andra har det med sin biodling. En som hälsar oss välkomna är Lennart 

Ekbergh. Tidpunkt bestäms vid någon av de första söndagsträffarna. 

 

Förslag har också framförts att bjuda in bitillsyningsmannen. Lämplig tidpunkt kunde vara 

den 13 juli. Lars kontaktar honom med inbjudan. 

 

§3 Nybörjarkurs 

Lars och Nils-Erik håller på med nybörjarkurs för 4 - 5 stycken deltagare. 
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3 – 4 stycken av dessa tror vi kommer att skaffa bin till sommaren. Till dessa behövs 

avläggare. Alla uppmanas att göra avläggare. Meddela Lars eller Nils-Erik om ni kan göra 

detta. 

 

§4 Samverkan med andra föreningar 

Slåtterdag 

Vi flyttar söndagsträffen till lördagen den 26 juli då slåtterdag hålls. I Övrigt inga extra 

arrangemang. Kanske kan vi passa på att sälja lite honung. 

 

Svängsta trädgårdsförening 

Bestämdes att vi deltar i denna i Högaböke även i år. Tidpunkten är den 17 maj kl 10-13. 

Nils-Erik och Lars håller i detta. Förhoppningsvis kan Per-Arne och Mogens ställa upp även 

i år. 

 

§5 Drottningodlingskurs 

Bengt Lindeqvist avser att odla drottningar till våren. Förhoppningsvis kan vi hänga på här. 

Lars kollar upp när och hur detta kan ske. Skall anmälan göras?  

 

§6 Inköp drottningar 

De som önskar nya drottningar kontaktar Nils-Erik eller Hans så kan Föreningen ombesörja 

gemensamt inköp. Dock bekostar Föreningen inga drottningar i år. Undantag är de som vid 

behov levererar avläggare till nybörjare. För avläggaren får man 400 kr + en drottning. 

 

§7 Trädkupa - Tidning 

Trädkupan är nu iordningställd. Om det går bra vore det bra om den togs upp till Ire vid första 

träffen den 18 maj. Avsikten är att så fort som möjligt låta ett bisamhälle flytta in.   

 

Det vore bra om vi på nåt sätt kunde tillverka en skylt som beskriver dels trädkupan och dels 

den andra gamla kupan vi har i Ire. Nils-Erik kollar upp detta med Peter på Naturskolan. 

 

Vi borde be någon tidning komma upp till Ire och göra ett reportage om vår Förening. 

Speciellt med tanke på att vi gjort i ordning trädkupan och dessutom förhoppningsvis har ett 

antal nybörjare som har sina samhällen där då. 

13 juli avsågs vara en lämplig dag. Hans kontaktar tidningen. 

 

§8 Blekinge distrikts årsmöte 

Hans, Anna och Nils-Erik deltog i detta årsmöte och informerade kort från detta. 

 Distriktet kommer att lämna en motion till Förbundsstämman om bättre uppföljning och rapport 

om vad som sker på Förbundsnivå.  

 Kritik framfördes från någon Förening om vad som görs på distriktsnivå, vilket även vår Förening 

instämde i.  

 En film om biodling visades. 

 Distriktet hänger med på några aktiviteter som ordnas av Hushållningssällskapet i Kronoberg och 

kalmar.  Kurs i Honungens användningsområden i Ingelstad den 12 april.  
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Beslutades att i god tid före nästa årsmöte till distriktet lämna en motion liknande den som nämns ovan. 

Vad gör distriktet och vad har vi som hobbybiodlare för nytta av det? 

Tas upp på nästa årsmöte till hösten. 

 

§9 Antal medlemmar 

Vi är ca 30 medlemmar i Föreningen. Näst störst i Blekinge just nu. 

Fick en ny medlem nu i mars månad som blev registrerad enligt nya rutiner. Dessa nya medlemsrutiner 

skall bli tillgängliga för Föreningen framåt hösten. 

 

 

§10 Inköpsresa och glasburkar 

Datum för den sedvanliga inköpsresan bestämdes till fredagen den 30 maj. 

Hans undersöker om ett studiebesök hos Lennart Nilsson i Kristianstad är möjligt. I så fall kan vi även 

handla hos honom även om sortimentet är lite mindre än hos Joel i MunkaLjungby.  

Bestämdes att vi gör ett gemensamt större inköp av glasburkar även i år (pall). Hans kollar upp om vi kan 

hämta i Kristianstad hos Lennart till samma pallpris. De som vill ha burkar måste dock beställa i förväg 

hos Nils-Erik. 

 

§11 Föregående protokoll 

Bokslut 

Vid årsmötet var bokslutet ej klart. Göran tillsammans med Lars har nu fixat fram detta. Se bilaga 1 och 

2. 

Räkenskapsåret skall omfatta från den 1 okt till den 30 sept. Detta enligt stadgarna. 

Revision 

Revisionsberättelse och godkännande skall också fixas fram. Göran ansvarar för att detta blir gjort 

tillsammans med Åke Månsson. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)  
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Bilaga 1 – Bokslut 

 

Enligt stadgarna löper en lokal förenings räkenskapsår från 1a oktober tom 30e sept. 

Dvs vi har hamnat lite snett i redovisningen. På årsmötet 2012 redovisades status för 11/11 

2012 och på motsvarande sätt 10e november 2013. 

För att komma i takt redovisas från 11/11 2012 tom 30/9 2013, och den perioden får utgöra 

2013. 2014 börjar då enligt stadgarna den 1a oktober 2013. 

Bifogat finns transaktionslista för perioden 11 nov 2012 t.o.m 30e sept 2013. 

 

Kort summering för verksamhetsåret 2013 (11 nov 2012 - 30 sept 2013): 

Ingående kassa: 8466,47 kr 

Kostnader: 6501 kr 

Intäkter: 5709,04 kr 

Utgående kassa: 7674,51 kr 

 

Föreningen har en god ekonomi. Perioden uppvisar ett underskott om 791.96 kr. 

Förklaringen till underskottet är: 

- vi justerar nu redovisningsperioden enligt stadgarna 

- föreningen har för medlemmars räkning haft en kostnad för inköp av burkar och 

lock. (Betalningen för dessa hamnar delvis efter 30e september. Samtliga betalningar 

har inkommit) 

- viss del av intäkterna från honungsförsäljning finns redovisat i perioden före  11 nov 

2012. 

 

Föreningens verksamhetsår 2014 (1 okt 2013 - 30 sept 2014) har således en ingående kassa 

om 7674,51 kr. 

 

Göran Åstrand 

Kassör Ihreortens Biodlarförening 
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Bilaga 2 - Transaktionsrapport 

 


