
 Protokoll styrelsemöte 2020-02-23                      

Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 
2020-02-23. 

Plats:  Naturskolan i Ire 
Närvarande: Marie Algotsson, Jenny Fröling,  
 Christel Englesson, Martin Andersson,  
 Göran Åstrand ,Nils-Erik Svensson, Per-Arne Thorell 

Frånvarande: Ursula Knutsson och Göran Cederqvist 
  
§1 Mötet öppnas 
Ordförande Marie hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. Agendan godkännes. 

§2 Val av mötessekreterare 
Göran Åstrand valdes som sekreterare för dagens möte. 

§3 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes 
Christel Englesson och Martin Andersson. 

§4 Föregående protokoll 
Utestående punkter: 
Inventarieförteckning bifogas protokollet för eventuella 
korrigeringar. 
Informationsskylt - Göran gör förslag. 
Mikroskop - Göran tar en bild på gamla mikroskopet och ställer 
frågan om intresse på WhatsApp. 

§5 Ekonomisk rapport 
Jenny sköter föreningens ekonomi med nystartat 
redovisningsprogram! 
Rapporten visar god ekonomi, saldo 34.600 kr per 20/2-20. 
Återstår sista försäljningen av 2019 års honung. 
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§6 Medlemsstatus 
Föreningar har nu ca 60 medlemmar - all time high! På dagens 
första söndagsträff kom fem nya biodlare.  
§7 Kursverksamheten 
Kurserna drivs via Studieförbundet Vuxenskolan. Nils-Erik S, 
Martin A och Lennart E håller i det.  
Fem nybörjare anmälda och liksom tidigare år hålls teoridelen i 
Vuxenskolans lokaler medan praktiken görs i Ire. 
Utöver de fem kommer ytterligare två nybörjare att vara med 
på praktikdelen. 

§8 Rapport från Distriktet  
Per-Arne som är föreningens kontaktperson mot Blekinge 
distriktet redovisade senaste nytt: 
Bra intryck av nye ordföranden Rickard Johansson. 
Ansvaret för den normala nybörjarutbildniingen ligger på 
föreningarna. Distriktet kan bidraga med specifika teman och 
resurspersoner. Per-Arne har föreslagit att vi är värdar för 
aktivitet. 
Det kommer nytt regelverk för honungsbedömning. Meningen 
är att föreningen ska ”certifiera” honungsbedömare.  
Distriktet jobbar att ta fram bussresa som kommer att erbjudas 
framåt sommaren. 
På svensk nivå har SBR annonserat ett antal konferenser.  
Se https://www.biodlarna.se/utbildning/ för vidare info. 
Närmast hålls en sammankomst i Ronneby den 21/3, anmälan 
senast 12/3. Konferensen kostar inget, lunch o fika får var och 
en stå för och vår förening står för resekostnad vid samåkning. 

§9 Planering 2020 
Följande söndagar har vi söndagsträffar med fika kl 10:00 i Ire:  
17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 28/6, 5/7 och 12/7. Sedan blir det 
sommaruppehåll och vi träffas igen 23/8 och 25/10.  
  
Söndag 25/10 sker Oxalsyrabehandling och 
Honungsbedömning. 
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Förslag: Utflykt till Uppvidinge Biodlarmuseum, se https://
www2.glasriket.se/sv/se-gora/6628/uppvidinge-
biodlarmuseum/detaljer 
Nils-Erik undersöker, 24/5 föreslaget datum. 

Förra årets ”Brunch med honungstouch” var populärt och vi gör 
om det den 19/4 kl 10 i Naturskolan. Nils-Erik o Göran 
koordinerar. Vi bjuder in kockar o gäster via mail o WhatsApp. 
Föreningen står för utlagda kostnader (mot kvitto) och vi fixar 
kaffe o dricka. 

Stockkupan är renoverad o klar för inflyttning! Sätts upp 19/4 i 
samband med brunchen. 

Drottningodling: Göran kollar med Kenneth Karlsson i Tingsryd 
om han är pigg på att hålla i ngt. I så fall undersöker vi  
medlemmarnas intresse. 
  
Ringamåladagen går av stapeln 6/9, Per-Arne ställer upp. 

§10 Övrigt 
Föreningen har ett antal flak glasburkar kvar (lagras hos Nils-
Erik). Marie påminner om glasburkar via mail. Svar till Nils-Erik.  

Ordförande avslutade mötet! 

  
Vid protokollet: 

Göran Åstrand (sekreterare) 
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Justeras: 

Marie Algotsson (Ordförande) 

Christel Englesson                         Martin Andersson 
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