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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2018-10-11 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

• Hans Erlandsson 

• Göran Åstrand 

• Marie Algotsson 

• Anna Erlandsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Lennart Ekbergh 

• Christel Englesson 

• Martin Andersson 

 

§1 Ekonomi 

Vid förra årsbokslutet 2017 hade vi en kassa på 8 890 kr. 

Vid årsbokslutet 2018 har vi nu en kassa på 15 466 kr. 

 

Distriktet har utlovat pengar för att vi tar hand om nybörjare. Vad har hänt med detta? Marie 

undersöker. 

 

§2 Årsmöte 2018 

Bestämdes till den 18 november kl 17:00 i Naturskolan Ire. 

Marie tar fram dagordning och skickar ut kallelse. 

 

Det är omval på Marie, Lennart, Christel och Nils-Erik. Martin (med hjälp av Anna och 

Per-Arne) tar tag i detta. 

 

Nils-Erik tar fram en verksamhetsberättelse för året som gått. 

Vad gäller verksamhetsplan för kommande år, se §4 nedan. 

 

Fika till årsmötet ordnar Göran. 

 

§3 Kursverksamhet 2019 

Beslutades att kursverksamheten med nybörjarkurs fortsätter som vanligt 2019. Nils-Erik 

håller i detta och får hjälp av Hans, Anna, Lennart och Christel.  

Kurssalen på SV var för liten förra året. Vi bör ha en större lokal och kanske också maximera 

antalet till 8 st. 

Utbildningar/föreläsningar från distriktet efterlyses.  

 

§4 Söndagsträffar och övriga aktiviteter 

Söndagsträffarna som är ganska populära bör fortsätta som tidigare. 

 

 

Förslag till övriga aktiviteter 

• Besöka varandras bigårdar inom vår egen förening. 
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• Hans o Annas nyhetsbrev har varit väldigt uppskattat. De ombads att fortsätta med 

detta nästa säsong också. 

• Gourmekväll med produkter från biodling som tema. Ev. hyra in nån kock eller expert. 

Göran ombads undersöka detta. 

 

§5 Dubbelt medlemsskap 

SBR centralt flaggar på hemsidan för att man kan vara ansluten till flera föreningar, men har 

ingen administration för detta. Detta lägger man ut på föreningarna. 

Vi vill inte administrera detta, men medlemmar från andra föreningar är ändå välkomna till 

våra träffar, ex.vis söndagsträffarna. 

Vi borde påpeka för SBR centralt, vad vi tycker. Göran fick i uppdrag att fundera på deta. 

 

§6 COOP Sponsorpengar 

Coop i Karlshamn annonserar om att man vill sponsra föreningar. 

Kan vår förening söka bidrag därifrån? 

Coop har en egen bikupa placerad i Ire? Med webkamera? 

Coop har andelar i den och säljer denna honung? 

Nils-Erik tar fram ett förslag på ansökan om sponsorpengar. 

 

§7 Övriga frågor 

Honungsbedömning och varoabehandling 

Anna tar med micro. Nils-Erik tar med islåda. 

Marie skickar ut påminnelse om denna söndagsträff den 28 okt. Fika medtages. Årsrapport 

medtages eller lämnas till nån annan i styrelsen, 

 

Inventarieförteckning 

Förslag har inkommit att vi borde ha en inventarieförteckning. Tas upp på årsmötet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

Marie Algotsson (ordförande)  


