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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2017 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

 Åke Månsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Göran Åstrand 

 Christel Englesson 

 Anna Erlandsson 

 Hans Erlandsson 

 Per-Arne Thorell 

 Marie Algotsson 

 Ursula Knutsson 

 Lennart Ekbergh 

 Martin Andersson 

 Hans Brorsson 

 Lars Fornander 

 Erik Refner m sambo 

 Lindquist Mårten 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande, Hans Erlandsson  hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Hans Erlandsson  och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

Till justeringsledamöter valdes Ursula Knutsson och Anna Erlandsson. 

 

§3 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelse till årsmötet har skett via mail. Till de som ej har mail har brev skickats ut. 

Mötet godkänner kallelsen. 

 

§4 Föredragningslistans godkännande 

Mötet godkänner föredragningslistan. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för år 2016 lästes upp och godkändes av mötet.  Se bilaga 1 

 

Bokslut, kassa 

Göran läste upp den ekonomiska årsrapporten och redogjorde för den ekonomiska ställningen 

just nu. För ett år sedan hade vi 14 558 kr i kassan och just nu finns det en tillgång på 8 890 

kr. Dessutom finns 32 burkar osåld honung för vilka intäkten hamnar på nästa verksamhetsår. 

40 flak glasburkar finns också kvar och kommer att säljas nästa år. Dessa har ett värde på 

3 400 kr. Se Transaktionsrapport för året under bilaga 3. 
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Bokslutet godkändes. 

 

Revisionsberättelse 

Göran läste upp revisionsberättelsen, vilken Åke Månsson har reviderat och godkänt. Se 

bilaga 2. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

Hans informerade om att SBR under året fått ny hemsida och nytt medlemsregister, där 

medlemmarna själva kan uppdatera sina uppgfifter. 

I övrigt inget nytt från förbundet eller distriktet. 

 

§8 Motioner 

Inga motioner har inkommit till detta möte.   

 

§9 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Kommunikation med medlemmar 

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

har uppskattats mycket. Hans och Anna lovade att fortsätta nästa sommar också. Skickas ut 

via mail. 

Kursverksamhet 2018 

Beslutades att kursverksamheten med nybörjarkurs 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. 

Söndagsträffar  

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

söndagsträff. Dessa utses till våren. 

Föreläsning 

Bjuda in Preben för att prata om bihälsa, etc. Kan detta ordnas via SV, där även andra 

föreningar är välkomna. 

Studiebesök 

Besöka varandras bigårdar inom vår egen förening. Kanske ett par besök varje sommar. 

Drottningodling 

Kanske kan några fler involveras i den drottningodling som startades upp i somras av Lars, 

Per-Arne o Nils-Erik. 

Sponsring av samhällen till nybörjare 

Beslutades att ha följande regler för 2018: 

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. 
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 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. 

 

§10 Val av ordförande  

Marie Algotsson valdes till ordförande på ett år. 

 

§11 Val av styrelseledamöter (6 st) 

Följande valdes att ingå i styrelsen 

 Ursula Knutsson (omval på 2 år) 

 Göran Åstrand (omval på 2 år) 

 Hans Erlandsson (nyval på 2 år) 

 Nils-Erik Svensson (1 år kvar) 

 Lennart Ekbergh (1 år kvar) 

 Christel Englesson (1 år kvar) 

 

§12 Val av styrelsesuppleanter 

 Ej aktuellt.  

 

§13 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Följande ingår i honungsbedömningskommittén 

 Nils-Erik Svensson (sammankallande, omval) 

 Per-Arne Thorell (omval) 

 Martin Andersson (nyval) 

 Anna Erlandsson (omval) 

 

§14 Val av revisor 

Lars Fornander valdes till revisor (nyval) 

 

§15 Val av revisorssuppleant 

Per-Arne Thorell omvaldes till revisorsuppleant. 

 

§16 Val av valberedning 

Till valberedning valdes följande 

 Per-Arne Thorell (sammankallande, omval) 

 Martin Andersson (nyval) 

 Anna Erlandsson (nyval) 

 

§17 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 
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 Marie Algotsson 

 Hans Erlandsson 

 

§18 Övriga frågor 

Hans Erlandsson avgick som ordförande för föreningen och Åke Månsson avgick som revisor. 

De avtackades med blommor och chokolad och fick många berömvärda ord för sina fina 

insatser i Föreningen. 

 

Årsrapporter 

Årsrapporterna har samlats in av Hans.  

Lite statistik från årsrapporterna: 12 stycken har lämnat rapport 2017. (18 st 2016) 

Antal medlemmar i föreningen                40 st 

 

Invintrade samhällen hösten 2016 61 st 

Invintrade samhällen hösten 2017 68 st 

Vinterförluster  5   st                                      

Honungsskörd totalt 2017  1498 kg                                 

Snitt per samhälle 2017      27 kg    (1498 / (61-5))   (2016 39 kg) 

 

Hans ser till att rapporter fylls i och skickas till SBR. 

 

§19 Mötets avslutande 

Hans förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter bjöds på god smörgåstårta som Anna och Hans ordnat. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)    Ursula Knutsson                    Anna Erlandsson 
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Bilaga 1  Verksamhetsberättelse 2017 

Under året som gått har följande aktiviteter förekommit 

 

 Nybörjarkurs har hållits av Nils-Erik, Anna och Christel i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan. Hans och Lennart har också varit behjälpliga. 11 

deltagare förutom Nils-Erik, Anna o Christel. 6 av deltagarna från årets kurs har 

skaffat bin och är alltså nu biägare. Dessutom har två nybörjare från förra årets kurs 

skaffat bin i sommar.  

En del av nybörjarna har haft sina kupor vid bigården i Ire och fått hjälp med att sköta 

sina bin av de mer erfarna biodlarna. Kuporna flyttades sedan hem under september 

månad. 

Föreningen har även i år sponsrat nybörjarna med sitt första samhälle. 

 

 Förutom årsmötet så har styrelsemöte hållits vid två tillfällen under året.  

 

 Under hösten köpte föreningen in en vaxsmältare för att lånas ut av medlemmar. En 

lördag i december bjöd Nils-Erik in till vaxsmältning för att testa och visa den nya 

vaxsmältaren. 6 medlemmar har lånat vaxsmältaren under vintern. 

 

 Hans, Anna, Per-Arne och Mogens deltog i Blekinge Biodlaredistrikts årsmöte i slutet 

på januari. Per-Arne blev invald i distriktets styrelse. Föreningen lämnade också in en 

motion om för dyra medlemsavgifter och vad man som medlem får tillbaka från 

distrikt och förbund. Motionen godkändes av distriktet och skickades vidare till 

riksförbundsmötet. 

 

 Föreningen genom Hans, har skickat in en skrivelse till kommunen, med tips om vad 

kommunen kan göra på sina grönområden för att förbättra situationen för bin. 

 

 Gemensamma inköp av glasburkar och kartonger har gjorts i föreningens regi. 

Inköpen gjordes från Töreboda biredskap. Två pallar beställdes hem och fördelades 

sedan mellan ett antal medlemmar. Tyvärr så har det i år blivit ganska många burkar 

osålda. Kanske beroende på såsongens dåliga honungsskörd. 

 

 Söndagsträffar vid bigården i Ire pågick som vanligt under sommaren. Dessa verkar 

uppskattas och var flitigt besökta.  

 

 I Ronneby i april höll Nils Thuresson från Föreningen Svensk Buckfastavel, en liten 

kurs i enkel drottningodling och introduktion till testbiodling.  

Från vår förening deltog Per-Arne, Lasse, Petronella, Lennart, Martin, Hans C, Anna 

och Hans E. Totalt deltog ca:30 personer. God uppslutning från vår förening.  

 

 En avläggare från samhällena i Ire har gjorts. Denna förärades en av nybörjarna.  

Dessutom har samhällena svärmat några gånger. Tyvärr har vi ej varit på plats och 

kunnat ta hand om dem. Tre samhällen i Ire har invintrats.  
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Samhällena i Ire har skattats vid två tillfällen och gett 59 kg honung. Vilket är långt 

ifrån fjolårets skörd på 165 kg.   

 

 Föreningen tillhandahåller och sköter en demonstrationkupa som är placerad i 

lektionssalen. Enligt lärarna är denna väldigt uppskattad och används i stort sett varje 

gång som de har en skolklass på besök. De kopplar då biodlingen till hur bina 

påverkas av gifter i jordbruket kontra ekologisk odling och att forskning visat att vi på 

30 år har tappat 80 % av våra flygande insekter. 

 

 Föreningen deltog (Marie o Mogens) den 13 maj på ”Växtloppisdag” i Bygdegården 

Högaböke som ordnades av Svängsta Trädgårdsförening.  

 

 Lars, Per-Arne och Nils-Erik har odlat ett par omgångar drottningar. Beroende på 

dåligt väder blev inte resultatet vad man hoppas på. Men 8 drottningar blev det ändå. 
 

 Hans och Anna har vid flera tillfällen skickat ut nyhetsbrev om ”vad  händer i 

bigården”. Detta har uppskattats av medlemmarna. 
 

 Lars, Per-Arne och Nils-Erik deltog i, av distriktet ordnad studieresa, till Danmark. 

Besök gjordes till BYBI-projektet och till Nordsjällands biets vänner. Preben 

Kristansen var med på resan och pratade bl.a. om bihälsa. 

 

 

 Honungsbedömning anordnades den 22 oktober på bigården i Ire. 13 medlemmar fick 

sin honung bedömd. Alla fick sin honung godkänd.  
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Bilaga 2 Revisionsrapport  
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Bilaga 3 Transaktionsrapport  

 
 


