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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2014 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

 Stig Boklund 

 Bengt Eriksson 

 Mogens Vedel 

 Åke Månsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Göran Åstrand 

 Christel Englesson 

 Anna Erlandsson 

 Hans Erlandsson 

 Per-Arne Thorell 

 Bengt Lindeqvist 

 Hans Christiansen 

 Marie Algotsson 

 Helén Ny 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande, Hans Erlandsson  hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Hans Erlandsson  och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

Till justeringsledamöter valdes Lars Nilsson och Helén Ny. 

 

§3 Föredragningslistans godkännande 

Mötet godkänner föredragningslistan. 

 

§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelse till årsmötet har skett via mail. Till de som ej har mail har brev skickats ut. 

Mötet godkänner kallelsen. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för år 2014 lästes upp och godkändes av mötet.  Se bilaga 1 

 

Bokslut, kassa 

Göran redogjorde för den ekonomiska ställningen just nu. För ett år sedan hade vi 7 674 kr i 

kassan och just nu finns det en tillgång på 6 362 kr. Dessutom finns 94 burkar osåld honung 

för vilka en intäkt på ca 5 000 kr kommer att hamna på nästa verksamhetsår. 

 

Revisionsberättelse 
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Åke Månsson har reviderat och godkänt bokslutet för år 2014. Se bilaga 2. 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

Medlemsavgiften kommer senare i år på grund av att man håller på att köra igång ett nytt 

medlemssystem.  

På SBRs hemsida kan man läsa nyhetsbrev från förbundsstyrelsen. Kommer ut ca 6 gånger 

per år.  

I övrigt inget att rapportera kring denna punkt. 

 

§8 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Möten o träffar 

Söndagsträffarna fungerar bra och är ganska välbesökta. Vi fortsätter med dessa. På 

slåtterdagen i slutet på juli flyttas söndagsträffen till lördagen. 

Förslag framfördes också att ha en träff lite tidigare i år, slutet april - början på maj. 

Nybörjarkurs 

Nils-Erik, Anna och Lennart ställer upp på en nybörjarkurs även under 2015. Några intressenter finns 

redan.  

Samverkan med andra föreningar 

Vi ligger vi lågt med detta tills något dyker upp. 

Drottningodling 

Ligger vi lågt med under 2015. Föreningen kan förmedla inköp av drottningar istället. 

Inköp av drottningar 

Inköp kan samordnas av Föreningen, men kostnaden får medlemmen själv stå för.  

Medlemsavgift 

Samma som året som gått, dvs 0 kr åt föreningen. 

Övrigt 

Bengt L ordnar en vinterträff i början på nästa år. 

Förslag på vinterträff för utbyte av förra årets erfarenheter.  Dessa två träffar kan kanske samordnas.  

 

§9 Val av ordförande  

Hans Erlandsson omvaldes till ordförande. På ett år. 

 

§10 Val av styrelseledamöter (kassör + 3 övriga) 

 Kassör - Göran Åstrand  (1 år kvar) 

 

Till övriga styrelseledamöter valdes 

 Nils-Erik Svensson (omvaldes på 2 år) 

 Bengt Eriksson (1 år kvar) 

 Helén Ny (nyval på 2 år) 
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§11 Val av styrelsesuppleanter 

Till Styrelsesuppleanter omvaldes 

 Anna Erlandsson 

 Bengt Lindeqvist 

Dessutom utökades styrelsesuppleanterna med en person. Nyval på Lennart Ekbergh. 

 

§12 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Till att ingå i honungsbedömningskommittén omvaldes 

 Nils-Erik Svensson (sammankallande) 

 Per-Arne Thorell 

 Mogens Vedel 

Dessutom utökades kommittén med en person. Nyval på Anna Erlandsson. 

 

§13 Val av revisor 

Åke Månsson omvaldes till revisor. 

 

§14 Val av revisorssuppleant 

Per-Arne Thorell omvaldes till revisorsuppleant. 

 

§15 Val av valberedning 

Till valberedning valdes följande 

 Per-Arne Thorell (sammankallande) 

 Stig Boklund 

 Marie Algotsson 

 

§16 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 

§17 Övriga frågor 

Avtackning 

Lars Nilsson lämnade styrelsen efter många års troget och uppskattat arbete. Han avtackades 

med blommor och chokolad. 

Inventering  

Bengt L efterlyste en inventering av ej skötta bikupor-bigårdar. Det finns säkert övergivna 

och/eller ej skötta samhällen som medför stor risk för spridning av bisjukdomar. Alla ombads 

hålla ögonen öppna och meddela föreningen eller bitillsyningsman var sådana finns. 

Ringamålaboken 

Det pågår ett arbete i Ringamåla med att ta fram en ny Ringamålabok som beskriver livet i 

Ringamåla under åren 1950 fram till nu. Vi har blivit ombedda att ta fram material till ett 

kapitel i boken som skall handla om biodling i Ringamåla under denna tidsperiod. 

Alla som har några bilder eller berättelser kring detta kan höra av sig till Nils-Erik eller Lars. 
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Årsrapporter 

Årsrapporterna samlades in. Hans skickar ut mail och försöker få in fler årsrapporter. 

Lite statistik från årsrapporterna: 20 stycken har lämnat rapport. 

Antal medlemmar i föreningen                33 st 

 

Invintrade samhällen hösten 2013 75 st 

Invintrade samhällen hösten 2014 115 st 

Vinterförluster  8   st                                     (2013 8 st) 

Avläggare sommaren 2014  34 st                                     (2013 17 st) 

Honungsskörd totalt 2014  3239 kg                                (2013 1826 kg) 

Snitt per samhälle 2014      48 kg    (3239 / (75-8))     (2013 45 kg) 

 

Hans ser till att rapporter fylls i och skickas till SBR. 

 

§18 Mötets avslutande 

Hans förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter bjöds på fika som Anna och Hans ordnat. 

 

Efter mötet efterlystes information och kunskap kring hur man smälter ner ”gamla” vaxkakor. 

Hans och Nils-Erik brukar smälta vax i en gammal kokgryta. De lovade meddela när detta 

sker och de som vill komma och titta är då välkomna. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande) 

 

 

 

Lars Nilsson  Helén Ny 
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Bilaga 1  Verksamhetsberättelse 2014 

Under året som gått har följande aktiviteter förekommit 

 

 Nybörjarkurs har hållits av Nils-Erik och Lars i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 4 deltagare förutom Nils-Erik och Lars. Alla fyra från årets kurs har från 

föreningen fått varsin avläggare och är alltså nu biägare. De har även blivit 

medlemmar i vår förening.  

Nybörjarna har haft sina kupor vid bigården i Ire och fått hjälp med att sköta sina bin 

av de mer erfarna biodlarna. Kuporna flyttades sedan hem under september månad. 

 

 Styrelsemöte har hållits vid ett tillfälle under året, 2013-03-24. Dessutom har styrelsen 

träffats 2013-11-06 för att förbereda för årsmötet. 

 

 Hans, Anna och Nils-Erik deltog i Blekinge Biodlaredistrikts årsmöte i februari.  

 

 Studiebesök har gjorts till Lennart Nilssons bigård utanför Kristianstad i början på 

juni. Lennart är yrkesbiodlare och berättade om sin verksamhet. Han förmedlar även 

bigrejer som flera passade på att köpa. På hemvägen stannade vi hos Göran Åstrand, 

som bjöd på en läcker måltid med olika sorters lokalt inhandlade korvar. Vi kollade 

även på hans samhällen. 

Följande deltog i denna uflykt - Hans, Anna, Nils-Erik, Marie, Ursula, Helen, Bengt, 

Hans C, Petronella, Mogens.  

 

 Gemensamma inköp av glasburkar och bigrejer har gjorts i föreningens regi. Inköpen 

gjordes denna gång från Töreboda biredskap. Två pallar med material beställdes hem 

och fördelades sedan mellan ett antal medlemmar.  

 

 Söndagsträffar vid bigården i Ire pågick som vanligt under sommaren. Dessa verkar 

uppskattas och var flitigt besökta.  

 

 Under våren förstärktes bigården i Ire med ytterligare en bikupa. Detta var en gammal 

stockkupa som Åke och Stig restaurerat under vintern. Åke försåg den även med bin. 

 

 En avläggare från de två gamla samhällena i Ire har gjorts. Denna förärades en av 

nybörjarna.  Tre samhällen i Ire har invintrats.  

Samhällena i Ire har gett 120 kg honung. Försäljning av denna stärker Föreningens 

kassa med drygt 8 000 kr.  

 

 Föreningen deltog den 17 maj på ”Växtloppisdag” i Bygdegården Högaböke som 

ordnades av Svängsta Trädgårdsförening. Där visade vi bi i en demo-kupa och sålde 

honung. Mycket folk var intresserade.  Föreningen deltog också på slåtterdagen i Ire 

den 26 juli.  

 

 Den 6 juli var Blekinge Läns tidning uppe i Ire och gjorde ett reportage om vår 

biförening. Resulterade i en halvsida i tidningen den 9 juli. 
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 Inköp av avelsdrottningar har gjorts gjorts från biodlare i Växjö. 6 drottningar har 

förmedlats av föreningen och tillförts olika samhällen hos föreningens medlemmar. 

 

 Söndagen den 24 augusti hade vi bjudit in vår bitillsyningsman. Han besiktigade våra 

samhällen som skulle flyttas ut till nybörjarna samt berättade lite om sin verksamhet.  

 

 Honungsbedömning anordnades den 12 oktober. Tolv medlemmar fick sin honung 

bedömd. Alla fick sin honung godkänd. Samma dag behandlades Föreningens tre 

samhällen med oxalsyra mot Varoa. 
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Bilaga 2  Revisionsrapport 2014 

 


