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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2015-03-11 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Helén Ny  

 Nils-Erik Svensson 

 Göran Åstrand 

 

§1 Honungsförsäljning 

Årets 173 burkar som kom från föreningssamhällena är nu såld. Denna honung gav en intäkt 

åt föreningen på 8440 kr. 

Nils-Erik som hanterat pengarna för honungen ordnar upp ekonomin med Göran. 

 

§2 Söndagsträffar 

Bestämdes att vi startar upp våra träffar lördagen den 16 maj kl 13:00 hos Nils-Erik i 

Högaböke. Detta direkt efter ”Växtloppis i Högaböke Bygdegård” som börjar kl 10 och håller 

på till 13. Vi brukar ju deltaga på växtloppisen genom att visa lite bi och sälja honung.  

Övriga datum bestämdes till 

 24 maj    (Samordnas med Biets dag) 

 31 maj    (Hans Erlandsson)  

 7  juni  (Bengt Eriksson)  

 14 juni  (Göran Åstrand) 

 21 juni  (Bengt Lindeqvist) 

 28 juni  (Per-Arne Thorell) 

 5 juni   (Helén Ny) 

 12 juli  (Nils-Erik Svensson) 

 25 juli  (Samordnas med Slåtterdag) 

Namnet inom parantes är den som garanterat finns på plats i Ire. 

 

Även i år planerar vi driva söndagsträffarna som en studiecirkel i SVs regi. Vi kan då få lite 

ersättning för resor och utlägg. Nils-Erik ordnar detta med SV. 

 

§3 Biets dag 

En biets dag planeras för hela Blekinge där man vill att så många föreningar som möjligt 

ställer upp. 

Datum har satts till söndagen den 24 maj kl 10 – 14. 

Bestämdes att vi deltager genom vår söndagsträff. Eventuellt med lite ytterligare aktiviteter 

som tipsrunda, visa en demokupa och att bjuda på fika. Eventuell honungsförsäljning om nån 

har sådan kvar. 
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§4 Demokupa 

Bina som finns i demokupan i Ire har dött under vintern. De som har skolklasser där vill gärna 

att där åter blir bin. 

Hans kollar upp med Bengt eller Lars om någon av dem kan fixa detta. Annars skicka ut en 

förfrågan till samtliga. Om någon har svaga samhällen och slår ihop dem kan det ju bli en 

drottning över.  

 

§5 Nybörjarkurs 

Anna och Nils-Erik har startat upp en nybörjarkurs. Tyvärr var det bara 3 stycken första 

gången. Eventuellt finns någon till som kan tänka sig hoppa på.  

Som vanligt behöver vi avläggare till nybörjarna. Alla uppmanas att göra avläggare. Meddela 

Anna eller Nils-Erik om ni kan bidraga med detta. 

 

§6 Bigrejer 

Föreningen har ju en del bigrejer som vi gärna vill kunna förvara i Ire. Förslag har diskuterats 

att sätta en kista, modell äldre, i en av lagårdarna. Nils-Erik kan låna ut en sådan kista. Nils-

Erik kollar upp detta med Peter på Naturskolan. 

 

Joel Svenssons har just nu extrapris på frigolitkupor. Bestämdes att föreningen köper in 4 

stycken, för att sedan sälja vidare till nybörjare och eventuellt andra också. Göran fixar detta. 

 

§7 Inköp drottningar 

De som önskar nya drottningar kontaktar Nils-Erik så kan Föreningen ombesörja gemensamt 

inköp. Dock bekostar Föreningen inga drottningar i år. Undantag är de som vid behov 

levererar avläggare till nybörjare. För avläggaren får man 400 kr + en drottning. 

 

§8 Blekinge distrikts årsmöte 

Vid årsmötet i februari valdes Bengt Lindeqvist från vår förening in i Blekinge distriktsstyrelse. 

 

§9 Inköpsresa och glasburkar 

Bestämdes att vi gör ett gemensamt större inköp av glasburkar även i år (pall). De som vill ha burkar 

måste dock beställa i förväg hos Nils-Erik. 

Göran fixar beställningen och Nils-Erik tar hand om leveransen och lämnar ut burkarna till de som 

beställt. 

Eventuellt kan vi samtidigt beställa nybörjarpaket och grejer åt föreningen vid samma tillfälle. 

 

Någon särskild inköpsresa ordnas inte, men eventuellt kan sådan kombineras med studiebesök enligt pkt 

11 nedan. 

 

§10 Ekonomi 

I dagsläget har föreningen 12 833 kronor i kassan. 

 

§11 Studiebesök 

Ett studiebesök hos nån ekologisk biodlare diskuterades. Finns två alternativ i närheten av Kristianstad. 

Lämplig tidpunkt är första halvan av juni. Hans kollar upp detta. 
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§12 Skolor och dagis 

Skolor och dagis har efterlyst besök av vår förening. Per-Arne har lovat stå för detta, men vi var osäkra på 

vad som hänt. Har Per-Arne fått det material som han behöver? Det finns en del material på SBRs 

hemsida. Skolklasserna i Ire kanske vill att vi kommer dit nån gång? 

Hans kollar upp status med Per-Arne. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)  


