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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2012-07-12 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Monika Hedén 

 Bengt Eriksson 

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 

§1 Milersättning 

Milersättningen då nån kör i föreningens regi har länge varit 10 kr per mil. Eftersom detta ej 

täcker verklig bränslekostnad i dag, så beslutades att höja denna ersättning till 15 kr per mil. 

 

§2 Honungsförsäljning 

Det vore önskvärt att medlemmarna i föreningen hjälper till att sälja den honung som 

produceras från bigården i Ire. Varje medlem borde kunna ta hand om och sälja minst 3 

burkar. 700 grams a 50 kronor. 

Vi bör dock spara nån burk till honungsbedömningen senare i höst, eftersom planerna inför 

nästa säsong är att beställa egna etiketter i föreningens namn. 

 

§3 Samhällen till nya medlemmar och drottninginköp 

För att hjälpa nybörjare i föreningen att komma igång skall vi försöka hjälpa dem med ett nytt 

samhälle i form av avläggare eller svärm. Första sommaren erbjuder vi dem också att ha sitt 

samhälle på plats i bigården i Ire. Då kan de få lite råd och stöd den första tiden. 

I första hand skall vi försöka ta dessa avläggare från de befintliga samhällena i Ire, men då 

detta inte räcker till kan vi behöva nya avläggare från andra medlemmars egna bigårdar.  

Det beslutades om en ersättning med 400 kr per avläggare till den som fixar fram dessa nya 

avläggare. 

 

Beslutades också om att föreningen köper in max 5 drottningar per år. Detta för att förnya och 

förbättra bisamhällena i Ire och ute hos medlemmarna. Detta gäller naturligtvis så länge 

föreningens ekonomi tillåter detta. 

Lista med de som är intresserade av drottningar tas fram tills nästa säsong.  

 

§4 Slåtterdag 

Slåtterdag i Ire hålls i år lördagen den 28 juli, kl 9 – 13. 

Beslutades att vi deltager i denna slåtterdag genom att flytta vår söndagsträff till lördagen i 

stället. Dock behöver vi inte starta våra aktiviteter förrän kl 10. 

Hans håller kontakten med ansvariga och ser till att vi kommer med i annonseringen. 

 

 Vi skall ha en demokupa så att intresserade kan studera lite bi. Lars fixar detta. 

 Vi skall ha en tipspromenad med frågor som har anknytning till biodling. Per-Arne 

med hjälp av Hans fixar detta. Priser blir honung i form av en 700 grams, en 500 

grams och en 350 grams burk. Nils-Erik och Lars fixar priserna. 

 Medtag korv eller annat för grillning. Grillkol fixas av föreningen genom att Bengt, 

Hans(grillkol) och Nils-Erik tar med en grill. 
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§5 Nya medlemmar 

Enligt utsago finns det beslut på att nya medlemmar skall få gratis medlemskap första året. 

Föreningen skall då stå för denna kostnad. 

Hur fungerar detta i praktiken? 

Lars kollar upp i gamla protokoll vad som gäller. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande) 

 

 

 


