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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2023-02-14 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

• Marie Algotsson 

• Styrbjörn Gustafsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Martin Andersson 

• Göran Cederqvist 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande Göran hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Nils-Erik Svensson valdes som sekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Marie Algotsson. 

 

§4 Föregående protokoll 

Protokollet godkändes med följande kommentarer 

• §11. Lokal i Ire. Göran har varit i kontakt med länsstyrelsen, men fått negativa 

besked. De   är inte intresserade av att hjälpa till med lokal i Ire. 

• §13 Sponsoravtal med Sparbanken. Göran och Jenny har varit på banken och 

lämnat över lite honung och de dokument som de behöver.  

• §13 Adressuppgifter. Det ligger fel uppgifter på kommunens hemsida och på SBRs 

hemsida om föreningen. Göran fixar så att det blir rätt på kommunen och Marie 

fixar så att det blir rätt på SBRs hemsida. 

 

§5 Ekonomisk rapport 

Fortfarande oklart var de 490 kronorna kommit ifrån. Marie hjälper Jenny att kolla inbetalda 

medlemsavgifter. 

Hittills under året har vi haft intäkter på 3 600 kr för försäljning av honung. Utgifter på ca 800 

kr för möteskostnader och bankkostnader. 

 

§6 Medlemsantal 

Det finns 71 medlemmar registrerade i föreningen just nu. Av dessa är det 62 st som betalt 

medl.avgift för 2023. Marie har påmint de som inte betalt. 

 

§7 Kursverksamheten 

Nybörjarkurs startades upp den 13/2. Tyvärr är det endast 2 deltagare. Därför görs i år en 

komprimerad teoridel och en större vikt vid praktikdelen. Båda deltagarna är intresserade av 

att skaffa bin till och vill gärna ha hjälp med att skaffa bin och ha dem i Ire under sommaren. 
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Produkttillverkning. Den 12/3 startades en studiecirkel upp med tillverkning av shampo, 

tvål, salvor, vaxdukar,etc av Anita Cederqvist. Det var 12 st deltagare. 

 

§8 Rapport från distriktet 

Styrbjörn rapporterade från distriktets senaste möte. Mötet var mycket en förberedelse inför 

årsmötet. Styrbjörn hade åsikter om att verksamhetsberättelsen inte innehöll något om 

Yngelrötan som finns i västra Blekinge. Tillägg gjordes. 

Några lämnar styrelsen och nya väljs in. Petra kommer att föreslås till ny ordförande. 

 

Frågan kom upp om alla medlemmar verkligen fått kallelsen. Göran kollar upp om Anita fått 

kallelse. Om inte så skickar han ut kallelsen. 

 

§9 Arbetet med jämställdhet och jämlikhet 

Inget nytt att ta upp på detta möte. 

 

§10 Sponsoravtal 

Vi har Sparbanken i Karlshamn som sponsor. 

I övrigt inget nytt kring detta. 

 

§11 Hur agerar/planerar vi verksamheten mot Amerikansk yngelröta? 

Lokalfrågan är viktig för föreningens framtid. På grund av Länsstyrelsens negativa besked om 

lokaler i Ire bör vi se oss om efter andra lokaler. Marie kollar av läget med kommunen. 

 

Vad gäller regler för våra träffar i Ire och utlåning av utrustning så får vi avvakta distriktets 

årsmöte och se om vi får några besked där. 

Med stor sannolikhet måste vi komplettera med fler bidräkter och annat material. 

 

Göran har skrivit en artikel/insändare till ortstidningarna om Amerikansk yngelröta, men 

hittills har de inte tagit in den i någon tidning. 

 

§12 Planerade aktiviteter 

Drottningodling 

Planen är att genomföra detta i år. 

Inköp säsongens material 

Beslut om detta tas på nästa möte. 

Evenemang Mörrum och Karlshamns torg 

Vi bör vara med i Mörrum likt förra året. Marie kollar upp om inbjudan skickats ut. 

Vi bör också nån gång i vår ha en aktivitet på torget i Karlshamn där vi säljer honung och 

visar upp föreningen. Hur får vi tag i plats på torget? Marie kollar upp. 

Båda fallen kräver att medlemmar kan ställa upp med honung eftersom föreningens honung är 

slutsåld. 

Utflykter 

En utflykt till Bibruden utanför Hässleholm föreslogs. 

En utflykt till Norrvikens trädgårdar i Hälsingborg föreslogs. Där finns bikupor. 

Kulinarisk matträff 

Planeras in av styrelsen. 
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§13 Planering söndagsträffar/vardagsträffar 

Nybörjarkursen är inplanerad följande datum 

14 maj kl 10, 4 juni kl 10, 18 juni kl 13, 20 aug kl 10 och den 22 okt kl 10. 

Resterande träffar i Ire planeras in på nästa möte. Gärna då vardagskvällar. 
 

§14 Övriga frågor 

Nästa möte 

Göran återkommer med datum. Preliminärt i slutet på mars/början april. 

Skrivelse till distriktets årsmöte 

Göran har skrivit ner en sida om hur vi upplever Amerikansk Yngelröta, som han skickat till 

distriktet och som vi hoppas kan läsas upp och diskuteras där. 

Petras deltagande i SBRs kvalitetsjobb 

Petra har bett om synpunkter till detta. Göran har skickat några. 

Midsommardagen i Ringamåla 

Föreningen hjälper till där och får del av vinsten. Vid nästa infomail så fråga medlemmarna 

om det är någon som kan tänka sig att hjälpa till där. (Göran) 

Vaxpressning 

I slutet på mars planeras att prägla vaxkakor hos Nils-Erik. Hittills 3-4 st som anmält intresse. 

Lennart ansvarar för aktiviteten. 

SBR karta 

SBR har för avsikt att lägga in en karta på hemsidan med alla biföreningar i Sverige. 

Placeringen bygger på de uppgifter som finns i medlemsregistret på föreningen. Marie kollar 

så att vi har rätt uppgifter där. 

Inköp av kläder, burkar, etc 

Nils-Erik inventerar föreningens bidräkter och handskar till nästa möte. 

Glasburkar köps in som vanligt. Troligen 2 pallar med 700 gr burkar. 

Göran skickar ut en förfrågan om vilka som vill köpa glasburkar. Intresse anmäls till Nils-

Erik. 

OK att nybörjarna beställer utrustning tillsammans med föreningen. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

 

Göran Cederqvist (ordförande)  

 

 

Marie Algotsson (justerare) 


