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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2012 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

 Bengt Eriksson 

 Åke Månsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Maj-Lis Johansson 

 Göran Åstrand 

 Anna Erlandsson 

 Hans Erlandsson 

 Per-Arne Thorell 

 Mogens Vedel 

 

§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 Per-Arne Thorell och Göran Åstrand. 

 

§3 Föredragningslistans godkännande 

Godkändes med följande tillägg under pkt 17 Övriga frågor 

 Årsrapporter 

 Rapport från distriktsmöten 

 Beställning Etiketter 

 Stadgar 

 

§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelse till årsmötet har skett via brev till samtliga medlemmar. 

Mötet godkänner kallelsen. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Se bilaga 1 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 

Bokslut, kassa 

Lars redogjorde för inkomster och utgifter under året som gått.  

Vi har en tillgång på 8446 kronor just nu. Dessutom finns ca två lådor osåld honung. 

Se bifogad Räkenskap i bilaga 2 och 3. 
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Revisionsberättelse 

Åke Månsson godkände räkenskapen för året som gått. 

 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

Inget att rapportera kring denna punkt. 

 

§8 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Möten, träffar 

Vi var överens om att fortsätta med söndagsträffarna med start nån gång i maj nästa år. 

Men vi bör dela upp ansvaret för söndagsträffarna på fler personer. 

Lista över ansvariga tas fram av styrelsen till våren. 

 

Nybörjarkurs 

För ett tag sedan hade 4 stycken har anmält sig till nybörjarkurs. Nils-Erik kollar status med 

SV vad gäller anmälningarna.  

Ambitionen är att köra en nybörjarkurs även om det blir få deltagare. 

Förslag framfördes att kombinera teori och praktiklektioner och därmed få ner kursens totala  

antal träffar. Lars o Nils-Erik funderar på detta. 

 

Samverkan med andra föreningar 

Aktiviteten med naturvårdsföreningen på slåtterdagen i Ire föll väl ut. Beslutades att 

genomföra detta även nästa år. 

 

Svängsta trädgårdsförening har några arrangemang på sommaren. Kanske kan vi ha nån 

aktivitetet tillsammans med dem? Styrelsen bevakar detta till våren. 

 

Skolor och deras naturdagar skulle kunna vara lämpliga att deltaga med nån aktivitet. De som 

känner några lärare ombeds bevaka detta. 

Att ibland ställa upp vid Ire naturskola, och för de barn som kommer dit, borde vi kunna göra 

lite mer än i dag. 

 

Drottningodlingskurs 

Lars kollar med kontakt han har. 

 

Inköp drottningar 

Beslutades att inköpa 4-5 stycken varje år, förutsatt att kassan tillåter.  

 

Trädkupa - halmkupa 

En trädkupa finns nu på logen i Ire. Det är en ihålig trädstam. Ramar finns också. Ett försök 

bör göras att få igång denna till sommaren. 
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Medlemsavgift 2014 

Beslutades att föreningen inte tar ut nån avgift från sina medlemmar under år 2014. 

 

Hemsida 

Information om Ireortens Biodlarförening hittar du på Ringamålas hemsida: 

www.ringamala.se och sedan under fliken ”Föreningar”. Alla protokoll och reportage läggs 

upp där. 

Kom gärna in med material och bilder att lägga upp där. 

 

Det vore även bra att ha en aktuell medlemsförteckning där. Nils-Erik fixar detta. 

 

Övrigt 

Till sommaren bör vi kontakta någon tidning för att göra ett söndagsreportage. 

 

§9 Val av ordförande  

Ingen från valberedningen var närvarande. Förslag på styrelseposter, etc fick diskuteras fram 

på mötet. 

 

Hans Erlandsson omvaldes till ordförande. På ett år. 

 

§10 Val av styrelseledamöter (kassör + 3 övriga) 

 Kassör - Lars Nilsson (1 år kvar) 

 

Till övriga styrelseledamöter valdes 

 Nils-Erik Svensson (2 år) 

 Göran Åstrand  (2 år) 

 Bengt Eriksson (1 år kvar) 

 

§11 Val av två styrelsesuppleanter 

Till Styrelsesuppleanter valdes 

 Stig Boklund 

 Anna Erlandsson 

 

§12 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Till att ingå i honungsbedömningskommittén valdes 

 Nils-Erik Svensson (sammankallande) 

 Per-Arne Thorell 

 Mogens Vedel 

 

§13 Val av revisor 

Åke Månsson valdes till revisor. 

 

§14 Val av revisorssuppleant 

Per-Arne Thorell valdes till revisorsuppleant. 

 

http://www.ringamala.se/
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§15 Val av valberedning 

Till valberedning valdes följande 

 Per-Arne Thorell (sammankallande) 

 Maj-Lis Johansson 

 

§16 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 

 Hans Erlandsson 

 Nils-Erik Svensson 

 

§17 Övriga frågor 

Årsrapporter 

Årsrapporterna samlades in. 

Lite statistik från årsrapporterna: 13 stycken har lämnat rapport. 

Antal medlemmar i föreningen                25 st 

 

Invintrade samhällen hösten 2011 53 st 

Invintrade samhällen hösten 2012 56 st 

Vinterförluster  7   st 

Avläggare sommaren 2012  15 st 

Honungsskörd totalt  2056 kg 

Snitt per samhälle      45 kg    (2056 / (53-7)) 

 

Hans ser till att rapporter fylls i och skickas till SBR före den 9 dec. 

 

Rapport från idé-möte på distriktet 

Se bilaga 4. 

 

Beställning etiketter 

Beslutades att inköpa etiketter med föreningens namn. Nils-Erik fixar detta. 

 

Stadgar 

Frågan kom upp vilka stadgar som gäller för föreningen. Har vi egna? Eller följer vi SBRs 

stadgar. Hans kollar upp. 

 

Arbetsinsatser 

Förslag framfördes att arbetsinsatser inom föreningen bör utmärkas på något sätt. Finns 

utmärkelser att få från Distrikt eller SBR?  Hans kollar upp detta. Finns det inte bör vi lämna 

in en motion om detta till distriktets årsmöte. 

 

Föreningsbidrag 

Kan vi få sådant från SV även för våra söndagsträffar? Lars kollar upp med SV. 
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Lokaler 

De lokaler vi har i kommunens skola i Ire finns inget avtal för. Det är med lärarnas goda 

minne vi får hålla till där. Vore önskvärt om vi kunde få nåt ställ eller bokhylla att förvara lite 

material och broschyrer i.  

Antal medlemmar 

Hur många föreningar och hur många medlemmar finns det i Blekinge? Ingen visste? Nils-

Erik kollar upp detta via Anita på distriktet. 

 

 

§18 Mötets avslutande 

Hans förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter bjöds på fika. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande) 

 

 

 

Per-Arne Thorell  Göran Åstrand 
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Bilaga 1  Verksamhetsberättelse 2012 

 Nybörjarkurs har hållits av Nils-Erik och Lars i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 10 deltagare. Åtta av dessa har nu skaffat bi och flera har blivit 

medlemmar i vår förening. De två resterande planerar att skaffa bi till våren. 

 

 Styrelsemöte har hållits vid tre tillfällen under året, 2012-03-29, 2012-07-12 och    

2012-10-28 

 

 Hans och Anna deltog i Blekinge Biodlaredistrikts årsmöte i februari.  

 

 Utflykt till Joel Svenssons gjordes i maj med sju deltagare. Det var Hans, Åke, Stig, 

Lars, Per-Arne, Mogens och Gunnar. 

 

 I maj gjordes också ett studiebesök hos David Wemmert med 8 -10 deltagare. Han är 

yrkesbiodlare och driver ett företag som heter ”Honungstjänst Blekinge” och håller till 

i Strömma utanför Karlshamn. 

 

 Söndagsträffar vid bigården i Ire pågick under maj-juli. De flesta söndagar var flitigt 

besökta. 

 

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

bin av de mer erfarna biodlarna. 

 

 Vi har gjort en avläggare från det stora samhället i Ire. Denna fick en nybörjare 

(Charlotta Hammarström). Tyvärr så var det andra samhället, i Ire, så litet nu i höst, så 

det slogs ihop med ett annat samhälle. Troligen beroende på att myrorna var väldigt 

stygga vid det ett tag i sommar. 

 

 Våra två samhällen i Ire har gett 85 kilo honung i sommar. Det mesta av detta är redan 

sålt, vilket gett en bra kassaförstärkning till föreningen. 

 

 Föreningen deltog på slåtterdagen i Ire den 28 juli. Detta genom att ordna 

tipspromenad och grillning. Bin visades också i en demokupa. 

 

 Inköp av avelsdrottningar gjordes från biodlare i Växjö. Fyra intresserade fick var sin 

drottning. 

 

 Hans och Nils-Erik deltog i ”idekväll” i Hasselstad. Anordnat av Blekinge 

Biodlaredistrikt. 

 

 Honungsbedömning anordnades den 28 oktober. Åtta medlemmar fick sin honung 

bedömd. Alla fick sin honung godkänd.  
 



 Protokoll årsmöte 2012-11-11                      

 

ProtokollÅrsmöte_121111_pdf                                                                                                 7 

(9) 

Bilaga 2  Kassarapport 
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Bilaga 3  Räkenskap 
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Bilaga 4 

 

Minnesanteckningar från idéträff 3 oktober i Hasselstad för Blekinge 
Biodlaredistrikt. Föreningarnas synpunkter.  
 
Östra. Vad är nytt i distrikt och förbund – önskemål om att Jonny kommer till föreningar.  
Vårträffar i distriktet med föredrag. Utbildningar.  
 
Ronneby. Föredrag och utbildningar anordnade av distriktet. Ex honungshantering, 
avläggarbildning.  
 
Bräkne. Enl. särskild skrivelse. Distriktet: Hemsidor, klargörande av distriktets roll och 
berättigande, marknadsföring av biodlingen, studiebesök, ekonomiskt stöd, info om pågående 
verksamhetsår, hur distriktets koppling till SBR ser ut. Utvidgat årsmöte - föreläsning, med plats 
för många medlemmar.  
Föreningen: Hemsidans innehåll. Nya medlemmar – rekrytering och kursverksamhet, Social 
samvaro, föreningens ekonomi, egen kontakt med SBR.  
 
Ire. Distriktet: Seminarier och föredrag ex drottningodling och honungshantering, studiebesök, 
utbildningsmaterial, köp o sälj på hemsidan, bitillsynen, marknadsföring .  
Föreningen: Medlemsrekrytering, kurser, mentorskap, studiebesök inom föreningen.  
 
Hemsjö. Distriktet: Utbildningar ex polleninsamling. Mycket av det redan sagda. Distriktet –
teoretiskt. Föreningen - praktiskt.  
 
Jämshög. Distriktet: Föreläsningar- inspiration – glädjen med biodling, studiebesök  
Vid pennan / Anita 


