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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2018-03-20 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

• Hans Erlandsson 

• Marie Algotsson 

• Göran Åstrand 

• Anna Erlandsson 

• Ursula Knutsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Lennart Ekbergh 

• Christel Englesson 

• Per-Arne Thorell 

 

§1 Söndagsträffar och övriga aktiviteter 

Alla var överens om att vi ska fortsätta med söndagsträffarna. Följande söndagar bokades in 

6 maj Marie ansvarig 

20 maj Anna o Nils-Erik ansvariga, Nybörjarkurs 

27 maj Christel ansvarig 

3 juni Göran ansvarig 

10 juni  Anna o Nils-Erik ansvariga, Nybörjarkurs 

17 juni Per-Arne ansvarig 

1 juli Anna o Nils-Erik ansvariga, Nybörjarkurs 

8 juli Marie ansvarig 

15 juli Lennart ansvarig 

26 aug Anna o Nils-Erik ansvariga, Nybörjarkurs 

28 okt Anna o Nils-Erik ansvariga, Nybörjarkurs 

 

Vid de tillfällen det är nybörjarkurs är naturligtvis alla välkomna men nybörjarna bör få jobba 

i lugn o ro.  

Vid varje söndagsträff bör det på något sätt framföras vad som bör göras kommande söndag.     

Antingen via loggarna som finns i varje kupa eller helst manuellt till den som har ansvaret 

nästa söndag. 

 

Vad gäller biets dag, så avvaktar vi med beslut om deltagande tills vi vet datum. 

Kan vi lägga in våra aktiviteter i tidningens kalender? Göran kollar upp. 

Växtloppisen i Högaböke hoppar vi över i år eftersom ingen har nån honung att sälja. 

 

§2 Vakanta poster i SBRs system 

I samband med ny websida för SBR har vi upptäckt att föreningen har några vakanta poster i 

systemet. Ex.vis vice ordförande och hälsoansvarig. 

Bestämdes att vi ligger lågt med att besätta dessa poster, eftersom vi inte ser något direkt 

behov. 
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§3 Föreningen Svenska Bin 

Vi har fått erbjudande om att gå med i Föreningen Svenska bin. Beslutades att det räcker med 

att vi är med i SBR. 

 

§4 Aktiviteter med andra föreningar lokalt. 

Diskuterades att ordna nån föreläsning om ex.vis insekter, tillsammans med någon annan 

förening, förslagsvis LRF eller naturskyddsföreningen. 

Diskuterades även att bjuda in forskare från Lund för att berätta om alla nyttigheter med 

honung. 

Bestämdes att vi ligger lågt tillsvidare, tills vi vet vilka föreläsningar distriktet kommer att 

ordna under året. 

 

Bestämdes att vi till hösten/vintern ordnar en träff kring ”Erfarenheter från året i bigården”. 

Hans o Anna lovade ta lite bilder under säsongen som vi på denna träff kan ha som 

diskussionsunderlag. 

 

§5 Studiebesök hos annan förening 

Marie har diskuterat studiebesök med biföreningen i Bräkne Hoby. 

Beslutades att bjuda in dem till en av våra söndagsträffar. Marie fixar detta. 

 

Den 6 juni får vi besök i Ire av en biförening från Moheda. Nils-Erik har lovat guida dem. 

 

§6 Distriktets belöningssystem vid nya medlemmar 

Distriktet har beslutat ge 300 kr för varje nybörjare som blir medlem i föreningen. 

Den förening som under året skaffar flest medlemmar får en extra bonus. 

 

§7 Att göra i föreningens bigård 

Vi bör rengöra stockkupan. Ramarna som sitter i yngelstocken är nu flera år gamla, med 

ganska svart vax. Tanken är att temporärt ersätta stocken med en vanlig yngellåda och under 

tiden tillverka en ny uppsättning yngelramar. 

 

Bestämdes att vi bör undvika att ta med egna verktyg till bigården i Ire. Speciellt viktigt är 

detta utanför församlingsgränsen. 

Därför fick Nils-Erik i uppdrag att handla in ytterligare en uppsättning verktyg, kniv, borste, 

rök, etc. Även två nya dräkter och handskar inhandlas. 

 

§8 Ny dataskyddsförordning 

På grund av ny dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj, kan vi inte längre ha vår 

medlemslista tillgänglig på vår hemsida.  Nils-Erik tar bort den. 

Eftersom vi tyckte att det är bra med en aktuell medlemslista för medlemmarna, så föreslogs 

att vi skickar ut en fråga till medlemmarna om de tillåter att distribuera listan via mail. Marie 

fixar detta. 
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§9 Nytt organisationsnummer 

Vid träff med banken upptäcktes att föreningen inte har nåt riktigt organisationsnummer. 

Trots detta var banken i nuläget nöjd med de uppgifter man fick. Vi ligger lågt tillsvidare med 

nytt organisationsnr. 

 

När Sparbanken i Karlshamn ger rådgivning så har kunden möjlighet att bestämma en gåva på 

100 kr till en viss förening. Ire Biodlarförening finns nu med på deras lista. 

 

§10 Övrigt 

Glasburkar 

Beslutades att köpa in en pall med glasburkar inför årets säsong. Föreningen sponsrar med 

fraktkostnaden.  När burkarna kommer hem kan de beställas av och hämtas hos Nils-Erik som 

vanligt. Först till kvarn gäller.  

Göran beställer detta som vanligt. 

 

Etiketter 

Föreningens etiketter börjar ta slut. Nils-Erik beställer nya. Nu med Maries namn istället för 

Hans. 

 

Lokal medlem 

Fråga har ställts om man kan vara med i Ireortens biodlarförening utan att var med i SBR. 

Detta skulle innebära att föreningen får bygga upp en egen medlemsadministration, varför 

beslutades att ej tillåta detta. 

 

Drottningodling 

Intresse finns att lära sig om drottningodling. Lars, Per-Arne o Nils-Erik provade lite förra 

säsongen med ganska klent resultat. De gör ett nytt försök kommande säsong. Vill någon 

komma och se hur de gör så är det ok. 

Kommande år kanske vi kan ordna en drottningodlingskurs. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Marie Algotsson (ordförande)  

 


