
Protokoll styrelsemöte Ireortens Biodlarförening 2016-04-12 

 

Plats: Ire naturskola 

 

Närvarande:  

Nils-Erik Svensson 

Ursula Knutsson 

Göran Åstrand 

Hans Erlandsson 

Anna Erlandsson  

Helén Ny.   

 

§ 1: Inköp 

Hans skickar ut förfrågan till medlemmarna. Burkarna kan sedan hämtas hos Nils-Erik. 

Nybörjarna kommer att få skriva lista vid kurstillfälle och göra beställning av tillbehör i 

samband med denna beställning.  

Inköp av 5 kupor är gjorda. En av kuporna avser vi att använda för föreningens behov, de 

andra ska nybörjarna få möjlighet att köpa.  

 

§ 2: Träffar säsongen 2016:  

Lördag 7 maj planerar vi uppstart genom att vara med på Svängsta trädgårdförenings 

växtloppis i bygdegården i Högaböke. Kl. 10-13 pågår loppisen och därefter blir 

korvgrillning i Ire.  

 

Övriga träffar under säsongen (söndagar kl 10.00): 

22/5 

29/5 (Biets dag, rundvandring Ivar Björegren) 

5/6 

12/6 

19/6 

26/6 

3/7 

10/7 

17/7 

28/8 (Invintring) 



16/10 (Varroabekämpning) 

Beslut tas att i år avstå från att delta under slåtterdagen då det inte känts så meningsfullt.  

 

§ 3: Övriga föreningsaktiviteter  

 Förslag att bjuda in Ivar Björegren på söndagsträff. Efter kontakt med honom blev 

det bestämt att han kommer och har en rundvandring under Biets dag 29/5 då han 

bl a berättar om pollen- och nektarväxter och kultur.  

 

 Tillfråga Hästaryds bigård om vi kan komma på studiebesök ev. någon gång i 

augusti. De tillverkar produkter med olika biråvaror som t ex läppbalsam och 

smaksatt honung.   

 

§ 4: Biets dag 

Även i år planeras en”Biets dag” i Blekingedistriktet. Det bestäms att vi ska delta under 

enkla former gärna under ordinarie söndagsträff. Efter styrelsemötet blir datum för ”Biets 

dag” bestämt till 29/5 då det också blivit bestämt att Ivar Björegren kommer och har 

rundvandring i Ire.   

 

§ 5: Inköp vaxsmältare, honungsslunga 

Vi resonerar om att föreningen ev. ska göra inköp av vaxsmältare (kostar ca 4-5000 kr) 

och/eller handvevad honungsslunga. Tankar förs fram om att på sikt göra inköp av både 

slunga o vaxsmältare. Inget beslut tas ikväll utan vi bestämmer att vi ska fundera vidare 

på vilket som ska prioriteras. Även inhämta mer information om ev. aktuell modell på 

vaxsmältare, Nils-Erik ska ta kontakt med Joel Svenssons för referenser.  

 

 

 

Justeras 

 

………………………………………. 

 

 

 

Attesteras 

 

……………………………………….. 


