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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2022 

 

Plats:  Högaböke Bygdegård 

Närvarande:  

• Nils-Erik Svensson 

• Catharina Olofsson 

• Styrbjörn Gustavsson 

• Anita Cederqvist 

• Göran Cederqvist 

• Per-Arne Thorell 

• Marie Algotsson 

• Kjell Svensson 

• Martin Andersson 

• Hans Brorsson 

• Lars Fornander 

• David Petersson 

• Ursula Knutsson 

• Gunnel Mattsson 

• Anders Mattsson 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande, Marie Algotsson  hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Marie Algotsson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

Till justeringsledamöter valdes Ursula Knutsson och Martin Andersson. 

 

§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, med tillägget att under övrigt skall arvode till 

styrelseledamöter tas upp. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för år 2022 hade delats ut före mötet. Den godkändes av mötet.  Se 

bilaga 1 

 

Bokslut, kassa 

Den ekonomiska årsrapporten och bokslut delades ut före mötet.  Se bilaga 2 

Bokslutet godkändes. 
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Revisionsberättelse 

Lars läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 3. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

Inget nytt från förbundet eller distriktet. 

 

§8 Motioner 

Inga motioner har inkommit till detta möte.   

 

§9 Styrelsens förslag angående medlemsavgift för år 2024 

Beslutades att föreningen inte tar ut någon medlemsavgift. 

 

§10Föreningens arbete för jämställdhet och likabehandling 

Styrelsen har tagit fram ett dokument som beskriver detta arbete. Se bilaga 4. 

Dokumentet godkändes. 

Detta ska vara ett levande dokument som ses över löpande. 

 

§11 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Kursverksamhet 2023 

Beslutades att kursverksamheten med nybörjarkurs fortsätter som vanligt. Under förutsättning 

att det finns intresse. 

Möten, träffar andra aktiviteter  

Söndagsträffarna fortsätter som tidigare.  Dock kan vissa av träffarna hållas nån kväll i veckan  

istället. Detta för att förhoppningsvis flera kanske kan komma då.  

Matträff 

Denna var väldigt populär när den ordnades för några år sedan. Nytt försök görs nu till våren. 

Studiecirklar 

Förslag till studiecirklar: 

• Drottningodling 

• Tillverka salvor 

• Bisjukdomar Förslag framfördes att bitillsyningsmannen bjuds in till nästa möte. 

Fortsatt arbete med föreningens bibliotek 

Det finns en boklåda som administreras av Ursula Knutsson. På sommaren finns den i Ire och 

på vinterhalvåret hemma hos Ursula. Kontakta henne om ni vill låna. 

Lista med vilka böcker som finns är inlagd på föreningens WhatsUp. 

Medverkan vid lokala arrangemang 

Bäst att närvara vid lokala arrangemang, ex.vis laxpremiären i Mörrum och kanske en torgdag 

i Karlshamn. 

Stockkupan 

Finns hos Per-Arne. Skall tas upp till Ire till våren, för att visa hur en kupa kunde se ut förr.  

Undersöka möjlighet till lokal i Ire. 
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Föreningen behöver/måste ha en egen lokal där man kan förvara sina grejer. I nuläget har 

Nils-Erik allt material  hemma hos sig. Detta aktualiseras nu när amerikansk yngelröta har 

dykt upp.  

Det är Länsstyrelsen som äger lokalerna i Ire. Kreativum hyr in sig i skolhuset. 

En barack kan vara ett alternativ. Nya styrelsen får i uppdrag att snarast ta ram ett förslag och 

diskutera detta med länsstyrelsen. 

Övrigt 

Svärmfångare. Mattias Mattsson blev på eget initiativ svärmfångare åt föreningen. Med 

styrelsens godkännande. 

Vad händer med svärmar framöver med amerikansk yngelröta i området? Verkar farligt att 

köra runt och fånga svärmar och sedan ta hem dem. Vi får försöka få besked från 

bitillsyningsman eller länsstyrelsen. 

Sedan är det ju också viktigt att svärmar tas om hand så de inte sprider yngelrötan vidare. 

 

§12 Val av ordförande  

Marie Algotsson avgår som ordförande efter 5 år.  

Göran Cederqvist valdes till ordförande på ett år. 

 

§13 Val av styrelseledamöter (8 st) 

Följande valdes att ingå i styrelsen 

• Ursula Knutsson (1 år kvar) 

• Jenny Fröling (1 år kvar) 

• Göran Åstrand (omval på 2 år) 

• Martin Andersson (omval på 2 år) 

• Styrbjörn Gustavsson (omval på 2 år) 

• Marie Algotsson (nyval på 2 år) 

• Mattias Mattsson (nyval på 1 år) 

• Anastasia Plyusova Binders (nyval på 1 år) 

Tidigare har det varit 6 st styrelseledamöter. Förutom ordförande. Efter förslag från styrelsen 

godkändes att styrelsen utökas med 2 personer. Alltså totalt 8 st. 

 

§14 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Följande ingår i honungsbedömningskommittén 

• Nils-Erik Svensson (sammankallande, omval) 

• Martin Andersson (omval) 

• Catharina Olofsson (omval) 

• Per-Arne Thorell (reserv) 

 

§15 Val av revisor 

Till revisor valdes Pia Ekenskog från Pieboda Redovisning. 

 

§16 Val av revisorssuppleant 

Nils-Erik Svensson valdes till revisorsuppleant. 

 

§17 Val av valberedning 
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Till valberedning valdes följande 

• Catharina Olofsson (sammankallande, omval) 

• Anita Cederqvist (nyval) 

• David Petersson (nyval) 

 

§18 Val av ombud till distriktets årsmöte, 4 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 

• Göran Cederqvist 

• Marie Algotsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Martin Andersson 

 

§19 Val av ev svärmfångare 

Styrelsen får i uppdrag att utse detta. Se även paragraf 11 – Övrigt ovan. 

 

§20 Övriga frågor 

styrelsearvode 

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter för den tid som de lägger ner i 

föreningen avseende styrelsearbete.  

Dock skall direkta kostnader i form av utlägg för material, resor, etc ersättas.  

 

§21 Mötets avslutande 

Marie förklarade mötet avslutat och lämnade över klubban till Göran Cederqvist. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Marie Algotsson (ordförande)    Ursula Knutsson            Martin Andersson 

 


