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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2012-10-28 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Stig Boklund 

 

§1 Honungskommitté 

Två tredjedelar av honungskommittén dök ej upp vid honungsprovningen. 

Styrelsen valde två tillfälliga representanter att deltaga i honungskommittén, 

Stig Boklund och Anna Erlandsson. 

 

§2 Kassa 

Lars informerade om att vi för tillfället har 12 014 kronor i kassan. 

 

§3 Ersättning för avläggare, svärmar 

Följande har ställt upp med avläggare eller svärm till våra nybörjare och skall enligt tidigare 

beslut ha 400 kronor per styck för detta. 

 Per-Arne Thorell har fixat en svärm åt Mogens Vedel. 

 Nils-Erik har fixat två avläggare till Göran Åstrand och Linus De Petris. 

 

Dessutom har Charlotta Hammarström fått en avläggare från Föreningsbikupan i Ire. 

 

§4 Drottningköp 

4 st drottningar från Växjö har köpts in av föreningen till intresserade medlemmar. 

De som fått dessa drottningar är Nils-Erik Svensson, Lars Nilsson, Åke Månsson och Linus 

De Petris. Kostnad för dessa drottningar är 1200 kronor. 

 

§5 Inkomst från Föreningens honungsförsäljning 

Se bilaga 1. 

 

§6 Ersättning medlemsavgift nya medlemmar 

Eftersom medlemsavgiften för nya medlemmar till SBR är så lågt som 200 kronor första året, 

beslutades att Ireortens biodlarförening inte behöver sponsra medlemsavgiften för nya 

medlemmar. 

 

§7 Porto, etc 

Ok att Hans skriver en räkning på 295 kronor till föreningen, för utlägg i samband med 

utskick av kallelse till honungsbedömning och årsmöte. 

 

§8 Årsmöte - förberedelse 

 Nils-Erik fixar en verksamhetsberättelse för året som gått. 
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 Lars fixar ekonomisk rapport. 

 Nils-Erik fixar fika till årsmötet 

 

§9 Nybörjarkurs 2013 

Hittills är det bara 3 stycken som anmält sig. 

Hur kan vi få upp antalet? 

1. Samarbete med andra föreningar typ Jämshög och Hemsjö. Åtminstone teoridelen 

gemensamt. Lars kontaktar Jämhög. Nils-Erik kontaktar Hemsjö. 

2. Sätt upp plakat på anslagstavlor i Ringamåla. Nils-Erik o Lars fixar detta. 

3. Lägg upp information om nybörjarkurs på hemsidan. Nils-Erik fixar detta. 

 

Lars kände nån som kanske kunde hålla i en drottningodlingskurs. Kollar upp om detta är möjligt till 

våren. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande) 
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Bilaga 1 
 

Intäkter för såld honung 

 

Första skattningen i juni 

50 burkar á 700 gram (Nils-Erik slungat o tappat) 

 

Andra skattningen i juli 

48 burkar á 700 gram (Nils-Erik slungat o tappat) 

 

Tredje skattningen 6 sept 

24 burkar á 700 gram (Lars slungat o tappat) 

 

En burk sparad till honungsbedömning. 

En burk till vinst på slåtterdag. 

Sex burkar skänkes till Ire Naturskola. 

 

114  stycken 700 gram a 50 kronor    =  5700 kronor  

 

Avgår till Nils-Erik 

   Glas, lock, Etiketter  5 kronor  490 kronor 

   Avgår – vaxkakor 15 st á  5 kronor   75 kronor 

   Totalt                                                              565 kronor 

 

Avgår till Lars 

   Glas, lock, Etiketter  5 kronor  120 kronor 

   Totalt                                                              120 kronor 

 

 

Totalt till Föreningen   5015 kronor 

 

Av ovanstående återstår att sälja ca 15 – 20 burkar. 
 

 

 

 


