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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2023-03-22 

 

Plats:  Byahuset Ringamåla 

Närvarande:  

• Marie Algotsson 

• Styrbjörn Gustafsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Martin Andersson 

• Göran Cederqvist 

• Mattias Mattsson 

 

§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.  

 

§5 Ekonomisk rapport 

Ingen förändring sedan förra styrelsemötet. 

 

§6 Rapport om medlemsantal 

Det finns 72 medlemmar registrerade i föreningen just nu. +1 sedan förra mötet. 

 

§7 Rapport från distriktet 

Göran har skickat ut protokollet från senaste mötet. 

Amerikansk yngelröta diskuterades men frågan bordlades. 

Distriktet vill att ”Bihälsa” ska finnas med som punkt i föreningarnas dagordning. Beslutades 

att vår förening gör så. Göran ser till att punkten kommer med på nästa och kommande 

möten. 

 

§8 Vad har hänt sen sist med Amerikansk yngelröta 

Förslag framfördes att vi själva(vår förening) via LRF går ut och informerar markägare i 

kommunen om AY och vad detta innebär. T.ex vid upplåtelse av plats till biodlare. 

Vi inväntar dokument från distriktet som ska presenteras den 30 mars. Förhoppningsvis kan vi 

använda detta till att informera med. 

 

§9 Ny föreningslokal 

Marie har undersökt detta vidare med kommunen. Inget avtal behövs men vi får disponera 

lokal på ovanvåningen. Nödutgång får dock ej blockeras. 
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Beslutades att flytta föreningsverksamheten från Ire till Ringamåla skola med bikupor på 

kyrkans mark. 

I dag finns två träkupor i Ire som är skänkta av Lars Nilsson och Inga Börjesson. Dessa bör 

informeras om flytten, så att vi får ok från dem att flytta kuporna.Nils-Erik börjar med att 

prata med Lars. 

Demokupan kan tillsvidare finnas kvar i Ire. Kräver inte så mycket skötsel och det är bra 

reklam för föreningen att synas där.  Marie informerar och pratar med Eva på Naturskolan. 

Beslutades att inköpa ytterligare en frigolitkupa som används vid flytten av bina. De gamla 

träkuporna bör rustas upp under vintern så att de kan användas till nästa säsong. Nils-Erik 

fixar inköp av ny kupa. 

Vi vill helst ställa kuporna på kyrkans mark. Marie kontaktar kyrkan angående detta. 

 

§10 Kursverksamheten 

Nybörjarkurs pågår med 2 deltagare. 

Drottningodlingskurs pausas tillvidare pga AY. 

Kurs om biprodukter avslutad. Det var 12 deltagare under Anitas ledning. 

Träff med vaxpressning söndag den 26/3. 7 st anmälda. 

 

§11 Arbetet med jämställdhet och jämlikhet 

Inget nytt att ta upp på detta möte. 

 

§12 Sponsoravtal 

Vi har fått/lånat reklampelare från Sparbanken i Karlshamn. 

Vi uppmanas till att ta lite kort vid våra aktiviteter. 

 

§13 Inköp av säsongens material, pris på årets honung 

De jackor vi tänkte köpa fanns inte längre. Bestämdes att köpa en ny bättre version som kostar 

650 kr. Göran fixar detta. 

Vi ska också köpa in några extra par handskar. Den gula varianten. Nils-Erik fixar detta. 

Beslutades att köpa in en pall med 700 gr burkar. Kolla burkpriset hos ArgSomEttBi först. 

Nils-Erik fixar detta. 

Gafflar, sil, honungskärl, etc behöver köpas in. (Nils-Erik). 

Blandare bör införskaffas. Mattias hade ev. kraftig borrmaskin. Nils-Erik hade blandarkrok 

som han skänker till föreningen. 

Nils-Erik gör en inköpslista och skickar ut för synpunkter innan inköp. 

 

Honungspris 

Beslutades att ta 90 kr för honungen i Mörrum. 

Beslutades att föreningen kommande säsong kommer att ta 90 kr för 700gr, 70 kr för 500 gr 

och 1000 kr för en låda. 

 

§14 Planering av träffar 

Datum bestämdes för ett antal träffar. Göran gör ett schema som ska bifogas detta protokoll. 

Hur får vi fler till våra träffar? Förslag om att bjuda på grillat framfördes. Tipsrunda med 

drottning som pris kan ordnas. 
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§15 Evenemang 

Planering för laxpremiären i Mörrum är klar. Eftersom föreningens honung är slut, kommer vi 

att sälja honung från Jenny och Ursula. I år har vi även tillgång till ett tält(genom en av våra 

nya medlemmar). 

Marie undersöker torgplats i Karlshamn. 

Midsommarfest i Ringamåla. Ingen, förutom Marie o Nils-Erik från föreningen, har hittills 

anmält intresse av att hjälpa till. 

 

§16 Årets utflyktsmål 

Vi ska om intresse finns ordna en utflykt till Bibruden i Bjärnum och till Norrvikens trädgård 

i Helsingborg. Datum bestämdes till den 11 juni. Göran kollar upp med besöksmålen om 

detta är möjligt. Och skickar sedan ut en intresseanmälan. 

 

§17 Honungskulinarisk matträff 

Flyttades fram till hösten. Planeras  senare. 

 

§14 Övriga frågor 

Nästa möte 

Göran återkommer med datum.  

Fråga från Petra om utb i honungsbedömning 

Vi svarar med några datum som kan vara aktuella. (Göran) 

Sweden Rock 

Vi har som förening fått frågan om vi vill hjälpa till. Göran ställer fråga om intresse finns. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

 

Göran Cederqvist (ordförande)  

 

 

Marie Algotsson (justerare) 


