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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2016-01-26 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Ursula Knutsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Göran Åstrand 

 Helén Ny 

 

§1 Beecome i Malmö 

Det verkar inte som om distriktet ordnar någon gemensam resa för föreningarna i Blekinge. 

Diskuterades att det vore trevligt med gemensam resa och samåkning lördagen den 12 mars, 

för de som är intresserade. Bestämdes att föreningen kan sponsra de som vill åka, med ett 

bidrag till entreavgiften på 300 kr. Mot kvitto. 

Hans informerar medlemmarna om ovanstående via mail snarast. Entreavgiften är billigare 

om man anmäler sig innan 1 februari. 

Göran kollar upp om vi kan få ta del av de 1500 kr som distriktet kunde ha fått som bidrag 

från centralt håll. 

 

§2 Rapshonung 

Föreningen har via Hans och Anna fått en förfrågan om att till våren flytta ut ett antal 

samhällen för att pollinera ett rapsfält strax utanför Hällaryd. 

Hans och Anna kan ställa upp med 2 eller 3 samhällen. Men det skulle behövas  2 eller 3 

ytterligare. Anna kollar om Bengt Lindeqvist är intresserad. 

Tanken är att detta skulle kunna drivas som en studiecirkel under SV. 

Nils-Erik kände en som haft sina bisamhällen i rapsfält. Nils-Erik lovade att kolla upp om 

hans kontakt kunde komma och informera lite om detta vid nästa styrelsemöte. 

 

§3 Utbildning för cirkelledare 

Enligt senaste bitidningen skulle kurs hållas för cirkelledare i Hässleholm den 27 februari. 

Anna skulle kunna deltaga då. 

Men så hittade vi på hemsidan att motsvarande utbildning var ett annat datum? Eller var detta 

en helt annan utbildning? 

Anna kollar upp detta med utbildningsansvarig på SBR. 

 

§4 Nybörjarkurs 2016 

Startdatum diskuterades, men vi bör avvakta tills vi vet datum för utbildning enligt punkt 3 

ovan. 

 

Följande intresserade finns för tillfället 

 Catharina Carlstedt, Lund – Hörviken 

 Bernadin Gacanin 

 Magnus Svensson 
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 Björn och Mona Tiwe 

 Ev. någon från Härnäs 

 

 

Hur får vi tag i fler deltagare? 

 Nils-Erik kollar med SV 

 Affischer lite här och där. Nils-Erik fixar affischer. 

 Ringamålas hemsida och Facebook. Nils-Erik o Ursula fixar detta. 

 

 

§5 Etiketter 

Föreningens etiketter är snart slut. Nils-Erik beställer nya. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)  


