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Protokoll fört vid Ihreortens Biodlarförenings styrelsemöte 
2022-03-29. 
 
Plats: Högaböke bygdegård. 
Närvarande: Marie Algotsson, Martin Andersson, 
 Göran Åstrand ,Nils-Erik Svensson, Ursula Knutsson, 
 Göran Cederqvist, Styrbjörn Gustafsson. 
Frånvarande: Jenny Fröhling 
  
§1 Mötet öppnas 
Ordförande Marie hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. Agendan godkändes. 
 
§2 Val av mötessekreterare 
Göran Åstrand valdes som sekreterare. 
 
§3 Val av justerade 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes 
Nils-Erik Svensson. 
 
§4 Föregående protokoll 
Förtydligande om medlemsavgifterna. Protokollet lades till 
handlingarna. 
 
§5 Ekonomisk rapport 
Inget speciellt att ta upp. 
 
§6 Rapport medlemsantal mm 
Marie skickar påminnelse till medlemmar som ännu ej betalat 
årsavgift. 
 
§7 Kursverksamhet 
Sex personer går på årets kurs, två kurstillfällen återstår innan 
den praktiska delen börjar. 
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§8 Rapport från Distriktet 
Det blir troligen förändringar i distriktets styrelse efter att 
nuvarande ordförande fått anställning hos Biodlarna centralt. 
 
§9 Fiskepremiären i Mörrum 
Väldigt lyckat, ca 60 burkar sålda. Många kontakter och stort 
intresse för biodling. Bra broschyrer som delades ut. 
 
§10 Arbetet kring jämställdhet och jämlikhet 
* Beslut att hålla föreningens Stadgar (som är givna från 

Biodlarna centralt) oförändrade och att formulera föreningens 
syfte och sätt att verka under rubriken ”Om föreningen”. 

* Beslut att ett första förslag på ”Om föreningen” lyder: 
 
Om föreningen 

 

Föreningens verksamhet och mål är reglerat i Stadgarna.  
 
Syftet med föreningen är att verka för biodling i samklang med 
naturen. Binas arbete ger förutom honung även pollinering av 
växter och de bidrar därmed till mångfalden i naturen. 
 
Arbetet i föreningen ska präglas av såväl jämställdhet som 
jämlikhet.  
Vi verkar för jämställdhet mellan könen så att samma 
möjligheter och rättigheter ges till varje medlem oavsett kön. 
Detta ska avspeglas i såväl styrelse som annat arbete i 
föreningen.  
Föreningen är jämlik och välkomnar medlemmar oavsett kön, 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller ålder.  
Föreningen ska verka för hållbar biodling, ett långsiktigt arbete 
som omfattar bihälsa, utrustning, metoder, natur och växtrike. 
 
* Denna formulering ska finnas på hemsidan och andra ställen 

där föreningen presenteras. 
* Styrelsen tar denna fråga till Årsmötet för förslag till beslut. 
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* Medlemmarna engageras för att aktivt jobba med detta. 

 
 
§11 Planerade aktiviteter från föregående möte 
* Kurs i drottningodling. Martin o Lennart håller i praktisk kurs i 

drottningodling. Föreningen köper in material. Marie skickar 
ut information.  Intresseanmälan direkt till Martin. 

* Utflykt till Uppvidinge. Nils-Erik har kontaktat Uppvidinge. 
Förslag att göra utflykten den 19e juni. Föreningen står för 
bilersättning. 

* Bokinköp till ”Biblioteket”. Ett första paket inköpt. Göran gör 
förslag på förteckning o lånerutin. Nya böcker samlas ihop för 
nytt inköp längre fram. Boklåda snickras. 

* Föreläsning av ”Bibruden”. Förslag att hon blir dragplåster i 
samband med årsmötet i mitten på oktober. Marie kollar 
möjlighet och pris. 

* Inköp säsongens material. Nils-Erik beställer och 
administrerar. (Refraktometer, material för drottningodling, 
700 gr glas en pallc,100 kartonger,500 extra guldlock, 500 gr 
glas en pall och 30 kartonger. Påsar med tryck. Spatlar för 
provsmakning.) 

* Trädgårdsmässa Ronneby 27-28 augusti. Vi ska närvara. 
Marie anmäler till arrangörerna. 

* Förslag på tryck till t ex t-shirt. Marie tar förslag med 
Catharina.  

* Samordning av bulkhonung. Hantering vid behov samordnas 
av de som har intresse. 

 
§12 Övrigt 
* Naturskyddsföreningen vill ev. göra studiebesök på 
föreningens bigård, vilket vi ställer oss positiva till.  
 
 
Nästa styrelsemöte 28/4 kl. 18:30 i Högaböke Bygdegård. 
 
Ordförande tackade och avslutade mötet! 
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Vid protokollet: 
 
 
 
Göran Åstrand (sekreterare) 
 
 
Justeras: 
 
 
Marie Algotsson (Ordförande) 
 
 
Nils-Erik Svensson 
 
 


