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Protokoll fört vid Ihreortens Biodlarförenings styrelsemöte 
2022-09-14. 
 
Plats:  Högaböke bygdegård. 
Närvarande: Marie Algotsson, Martin Andersson, 
 Göran Åstrand ,Nils-Erik Svensson, Göran Cederqvist, 
  Styrbjörn Gustafsson. 
Frånvarande: Jenny Fröhling, Ursula Knutsson 
  
§1 Mötet öppnas 
Ordförande Marie hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. Agendan godkännes. 
 
§2 Val av mötessekreterare 
Göran Åstrand valdes som sekreterare. 
 
§3 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes 
Martin Andersson. 
 
§4 Föregående protokoll 
Inga kommentarer. Protokollet lades till handlingarna. 
 
§5 Ekonomisk rapport 
Resultat och balansrapport redovisades.  
Förteckning över inköp matchat med rörelsekostnaden tas 
fram. Gjorda inköp tas upp i inventarieförteckningen. 
Mycket god ekonomi som ger föreningen möjligheter. 
 
§6 Ersättning vid styrelsearbete och övrig verksamhet 
Förslag från styrelsen till Årsmötet: Ersättning utgår för 
faktiska kostnader i samband med aktiviteter. Inga arvoden 
utgår för styrelsearbete. 
 
§7 Planering Årsmöte 
Datum för mötet beslutades till 30 oktober ca kl.18:00. 
Marie skriver förslag till Verksamhetsberättelse. 
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”Bibruden” håller föreläsning innan Årsmötet. Marie stämmer av 
tider och skriver om upplägget i inbjudan till Årsmötet.  
Föreningen bjuder på kaffe och te med tilltugg. 
 
§8 Rapport från Distriktet 
Senaste möte 17e juni hölls via ZOOM. Arbete pågår med 
riktlinjer för Bihälsa. 
Styrbjörn berättade om bussresa som distriktet anordnat. 
Styrelsemöte 8e september inställt. 
 
§9 Information från valberedningen 
Styrelsen föreslår att styrelsen utökas till nio ledamöter. 
Genomgång av medlemslistan gjordes, Marie tar upp ett par 
förslag med Valberedningen.  
 
§10 Kursverksamhet och övriga aktiviteter 2023 
Se förslag på Verksamhetsplan. 
 
§11 Medlemsavgifter 2024 
Ingen lokal avgift tas ut för 2024.  
 
§12 Utvärdering av årets aktiviteter 2022 
Vi ska satsa på lokala aktiviteter, typ den vid fiskepremiären i 
Mörrum. 
 
§13 Övrigt 
Honungsbedömning görs 23e oktober (samma dag som 
behandling med oxalsyra).  
Demokupan, Nils-Erik kollar eventuella problem. 
 
Nästa styrelsemöte 3/10 kl 18:30. 
 
Ordförande tackade och avslutade mötet! 
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Vid protokollet: 
 
 
 
Göran Åstrand (sekreterare) 
 
 
Justeras: 
 
 
Marie Algotsson (Ordförande) 
 
 
Martin Andersson 
 
 


