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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

 Stig Boklund 

 Bengt Eriksson 

 Mogens Vedel 

 Åke Månsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Göran Åstrand 

 Anna Erlandsson 

 Hans Erlandsson 

 Per-Arne Thorell 

 Bengt Lindeqvist 

 

§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 Bengt Lindeqvist. 

 

§3 Föredragningslistans godkännande 

Mötet godkänner föredragningslistan. 

 

§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelse till årsmötet har skett via brev till samtliga medlemmar. Dessutom har påminnelse 

via mail skickats ut. 

Mötet godkänner kallelsen. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för år 2013 lästes upp och godkändes av mötet.  Se bilaga 1 

Frågan kom upp vem som äger de två bikupor som finns i Ire? Lars informerade om att han 

fixat dit de två bikuporna och med föreningens hjälp rustat upp dem. De kan anses skänkta 

och därför är det nu föreningen som äger kuporna. 

 

Bokslut, kassa 

Lars redogjorde för den ekonomiska ställningen just nu. För ett år sedan hade vi 8 446 kr i 

kassan och just nu finns det en tillgång på 8 195 kr. Dessutom finns ca två lådor osåld 

honung. 

Något bokslut för året som gått är dock ej klart ännu. Lars ansvarar för att detta blir gjort 

snarast.  
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Lars genomgång godkändes  med förbehållet att kassan måste revideras och godkännas 

snarast. 

 

Revisionsberättelse 

Någon räkenskap kunde ej godkännas på grund av att bokslutet ej var klart. 

 

§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. Info som kommer distribueras löpande via mail. 

 

§8 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Möten o träffar 

Söndagsträffar fungerar bra och är ganska välbesökta. Vi fortsätter med dessa. 

Nybörjarkurs 

Lars och Nils-Erik ser till att det blir en nybörjarkurs även under 2014. Några intressenter finns redan. 

Samverkan med andra föreningar 

Tveksamt. Kanske dyker det upp något under året, annars ligger vi lågt med detta. 

Drottningodling 

Bör vi satsa på även under 2014. Bengt ställer upp som instruktör. 

Inköp av drottningar 

Inköp kan samordnas av Föreningen, men kostnaden får medlemmen själv stå för.  

De som kan ordna en avläggare åt föreningens nybörjare får 400 kr för detta samt en drottning som 

bekostas av föreningen. Förhoppningsvis kan vi odla fram några drottningar själva till ett lägre pris. 

Avläggare 

Bör föreningen fixa fram till nybörjare utan kostnad för denne. 

Trädkupan 

Borde egentligen fixas till och fyllas med bin. Men – det får avvakta tills någon har tid och lust. 

Medlemsavgift 

Samma som året som gått, dvs 0 kr åt föreningen. 

Hemsidan 

Fortsätter som under året som gått. Trevligt om lite fler fixar bilder och lite text vid föreningens 

aktiviteter. Material till hemsidan skickas till Nils-Erik. 

Bitillsyningsman 

Vi har fått synpunkter från bitillsyningsman att många biodlare ej anmält sitt biinnehav till Länsstyrelsen. 

Blanketter för detta delades ut. Anmälan kan också ske via länsstyrelsens (Kristianstad) hemsida. 

Förslag framfördes att föreslå Bengt Lindeqvist som bitillsyningsman i vårt område. Hans kontaktar 

Länsstyrelsen angående detta. 

Inköpsresa till MunkaLjungby 

Bör genomföras till våren som vanligt. 

Slåtterdag och trädgårdsdag 

Slåtterdagen ger inte så mycket, men vi kan flytta vår söndagsträff till lördagen, som vi gjorde i år. Några 

extra arrangemang behöver inte ordnas. 
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Trädgårdsdagen i Högaböke gav mer. Ganska mycket folk gav kontakter med presumtiva biodlare. 

Upprepas våren 2014. 

 

§9 Val av ordförande  

Hans Erlandsson omvaldes till ordförande. På ett år. 

 

§10 Val av styrelseledamöter (kassör + 3 övriga) 

 Kassör - Göran Åstrand  (2 år) 

 

Till övriga styrelseledamöter valdes 

 Nils-Erik Svensson (1 år kvar) 

 Lars Nilsson  (1 år kvar) 

 Bengt Eriksson (2 år) 

 

§11 Val av två styrelsesuppleanter 

Till Styrelsesuppleanter valdes 

 Anna Erlandsson 

 Bengt Lindeqvist 

Förslag framfördes att utöka suppleanterna till tre stycken. Detta för att få in någon yngre och helst 

kvinnlig medlem i styrelsen. Beslutades att detta var ok och att vi under kommande år försöker övertala 

någon att hoppa in. 

 

§12 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Till att ingå i honungsbedömningskommittén omvaldes 

 Nils-Erik Svensson (sammankallande) 

 Per-Arne Thorell 

 Mogens Vedel 

 

§13 Val av revisor 

Åke Månsson omvaldes till revisor. 

 

§14 Val av revisorssuppleant 

Per-Arne Thorell omvaldes till revisorsuppleant. 

 

§15 Val av valberedning 

Till valberedning valdes följande 

 Per-Arne Thorell (sammankallande) 

 Maj-Lis Johansson 

 Stig Boklund 

 

§16 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte omvaldes 

 Hans Erlandsson 

 Nils-Erik Svensson 
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§17 Övriga frågor 

Medlemslista 

Den som SBR har är inte riktigt aktuell. Hans skickar upp vår egen så att SBRs kan 

uppdateras. 

 

Årsrapporter 

Årsrapporterna samlades in. 

Lite statistik från årsrapporterna: 13 stycken har lämnat rapport. 

Antal medlemmar i föreningen                29 st 

 

Invintrade samhällen hösten 2012 49 st 

Invintrade samhällen hösten 2013 69 st 

Vinterförluster  8   st   (2012 7 st) 

Avläggare sommaren 2013  17 st   (2012 15 st) 

Honungsskörd totalt  1826 kg    (2012 2056 kg) 

Snitt per samhälle      45 kg    (1826 / (49-8))     (2012 45 kg) 

 

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

 

§18 Mötets avslutande 

Hans förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter bjöds på fika som Anna och Hans ordnat. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande) 

 

 

 

Per-Arne Thorell  Bengt Lindeqvist 
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Bilaga 1  Verksamhetsberättelse 2013 

 

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

Vuxenskolan. 7 deltagare. Tre av dessa + en från förra årets kurs har nu skaffat bi och 

flera har blivit medlemmar i vår förening.  

 

 Styrelsemöte har hållits vid två tillfällen under året, 2013-03-21, 2013-11-04. 

 

 Hans och Anna deltog i Blekinge Biodlaredistrikts årsmöte i februari.  

 

 Utflykt till Joel Svenssons gjordes i början på juni med sex deltagare. Det var Hans, 

Åke, Per-Arne i en bil med släp. Stig och Birgitta i en bil samt Lennart som anslöt från 

Malmö En hel pall med glasburkar köptes hem åt Föreningens medlemmar. 

 

 Hans och Anna deltog i kurs i bihälsa och invintring. Kursen gick i Ingelstad. 

 

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

besökta. 

 

 Fyra 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 hem under september månad. 

 

 En avläggare från det stora samhället i Ire har gjorts. Denna placerades i föreningens 

andra kupa på vägen bort mot slåtterängarna. Två samhällen i Ire har invintrats. De två 

samhällena i Ire har gett 54 kg honung. Försäljning av denna har stärkt Föreningens 

kassa med ca 3 500 kr. Under året har Föreningen skaffat ”egna” etiketter till sin 

honung. 

 

 Föreningen deltog den 25 maj på ”Växtloppisdag” i Bygdegården Högaböke som 

ordnades av Svängsta Trädgårdsförening. Där visade vi bi i en demo-kupa och sålde 

honung. Mycket folk var intresserade.  Föreningen deltog också på slåtterdagen i Ire 

den 28 juli. Tyvärr var det inte så många besökare där. 

 

 Inköp av avelsdrottningar har gjorts gjorts från biodlare i Växjö. 11 drottningar har 

tillförts olika samhällen för föreningens medlemmar. 

 

 Under Bengt Lindeqvists ledning har försök till drottningodling gjorts. Tyvärr med lite 

klent resultat. Vi hoppas på bättre utfall nästa år. 

 

 Honungsbedömning anordnades den 13 oktober. Elva medlemmar fick sin honung 

bedömd. Alla fick sin honung godkänd. Samma dag behandlades Föreningens två 

samhällen med oxalsyra mot Varoa. 

 

 


