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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2017-10-09 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Göran Åstrand 

 Marie Algotsson 

 Ursula Knutsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Lennart Ekbergh 

 

§1 Ersättning vid styrelsearbete och kursverksamhet 

Ireortens Biodlarförening är en ideellt arbetande förening. Alla var därför överens om att 

något styrelsearvode ej skall förekomma. 

Däremot skall faktiska kostnader för resor,etc tas ut.  

 

§2 Kommunikation med medlemmar 

De nyhetsbrev och ”vad händer i bigården” som Hans skickat ut lite denna sommar har 

uppskattats mycket. Alla tyckte vi borde fortsätta med detta. Hans lovade att fortsätta nästa 

sommar också. Sedan kanske nån annan kan ta över? 

Eventuellt kan dessa utskick även läggas ut på hemsidan. 

 

§3 Riktlinjer för sponsring av samhällen till nybörjare 

Alla var överens om att regler och administration för att förse nybörjare med bisamhällen har 

fungerat dåligt. Framförallt det senaste året. Därför behövs en ändring. Diskussion fördes 

även om att ta bort denna sponsring helt.  

Styrelsen enades till slut om följande förslag och regler: 

Det finns möjlighet att få ett bidrag på 500 kr till ett samhälle av föreningen, under 

förutsättning att  

 Man är nybörjare och går nybörjarkurs hos IreOrtens biodlarförening. 

 Man blir fullvärdig medlem i IreOrtens Biodlarförening. Dvs familjemedlemskap 

räcker inte. 

 Bara ett samhälle per familj-bigård 

 Ett samhälle fås bara det år man går nybörjarkurs.  

 Den som skall ha ett nytt samhälle får själv hantera inköpet med säljaren. Förslagsvis 

från de som levererar avläggare inom föreningen, men även externt köp av bisamhälle 

är möjligt. 

Föreningens rekommendation är att de som säljer avläggare inom föreningen kan ta 1000 kr 

för denna. 

 

§4 Kursverksamhet 2018 

Beslutades att kursverksamheten fortsätter som vanligt. Nils-Erik håller i detta och får hjälp 

av Hans och Anna. Lennart och Christel ställer även upp om det skulle behövas nån gång. 

Det vore mer praktiskt om vi kunde ha teorilektionerna hos SVs lokaler i Karlshamn. 
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§5 Årsmöte 2017 

Datum för detta bestämdes till söndagen den 26 november kl 18:00 i Ire. 

Bestämdes att föreningen bjuder på smörgåstårta. Därför behövs det anmälan, så att vi vet hur 

många som kommer. 

Nils-Erik fixar verksamhetsberättelse inför årsmötet. 

 

§6 Söndagsträffar och övriga aktiviteter 

Söndagsträffarna bör fortsätta som tidigare, med den skillnaden att en ansvarig utses för varje 

söndagsträff. Dessa utses till våren. 

 

Förslag till övriga aktiviteter 

 Bjuda in Preben för att prata om bihälsa, etc 

 Studiebesök hos andra föreningar. Förslagsvis Kristianstad, Hästveda, Jönköping eller 

Hästriket. 

 Besöka varandras bigårdar inom vår egen förening. 

 Drottningodling 

 Bjuda in bitillsyningsmannen (Hazim) 

 

§7 Inkomna motioner 

Inga motioner har kommit inför årsmötet. 

 

§8 Övriga frågor 

Nytt medlemsregister 

Hans informerade om att det nu finns ett nytt medlemsregister. Detta verkar fungera bra. Vi 

bör uppmana alla medlemmar att se över sina uppgifter så att de är aktuella (Hans) 

Valberedning 

Marie informerade om valberedningens arbete inför kommande årsmöte 

Visningskupan i skolsalen 

Oro har framförts om bina mår bra i denna demokupa. 

Vi tyckte att denna demokupa är väldigt viktig för barn och lärare på naturskolan.  

Men vi bör säkerställa att bina där alltid har tillgång till mat. Nils-Erik stämmer av detta med 

lärarna. 

Honung 2017 

Totalt har samhällena vid föreningens bigård gett 59 kg honung. Betydligt mindre än hälften 

mot förra året. 

Glasburkar 

Det finns 40 flak med glasburkar, 36 lock och 53 kartonger kvar till försäljning. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

Hans Erlandsson (ordförande)  


