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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2015 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

 Stig Boklund 

 Bengt Eriksson 

 Mogens Vedel 

 Åke Månsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Göran Åstrand 

 Christel Englesson 

 Anna Erlandsson 

 Hans Erlandsson 

 Per-Arne Thorell 

 Bengt Lindeqvist 

 Hans Christiansen 

 Marie Algotsson 

 Ursula Knutsson 

 Lennart Ekbergh 

 

§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 Marie Algotsson och Ursula Knutsson. 

 

§3 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. 

 

§4 Föredragningslistans godkännande 

Mötet godkänner föredragningslistan. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för år 2015 lästes upp och godkändes av mötet.  Se bilaga 1 

 

Bokslut, kassa 

Göran läste upp den ekonomiska årsrapporten och redogjorde för den ekonomiska ställningen 

just nu. För ett år sedan hade vi 6 362 kr i kassan och just nu finns det en tillgång på 12 143 

kr. Dessutom finns 48 burkar osåld honung för vilka intäkten hamnar på nästa verksamhetsår. 

Bokslutet godkändes. 
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Revisionsberättelse 

Göran läste upp revisionsberättelsen, vilken Åke Månsson har reviderat och godkänt. Se 

bilaga 2. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

SBR håller på att utreda en ny version av hemsidan. De vill gärna ha in synpunkter. 

 

Bengt L. informerade om att SBR håller på att se över utbildning och utbildningsmaterial. 

Planerna är att dela upp utbildningen i en ren nybörjarkurs och en fortsättningskurs. 

Farhågor framfördes att man inte får göra nybörjarutbildningen för komplicerad. 

Något nytt till nästa års nybörjarkurs kan vi nog inte räkna med. 

 

§8 Motioner 

Inga motioner har inkommit till detta möte. 

 

Yngelröta har förekommit i våra grannförsamlingar andra sidan länsgräsen norrut. Det framfördes stark 

kritik mot den dåliga information som getts under året angående detta. 

Bengt L. fick i uppdrag att via en motion(om förbättring) framföra detta till distriktsmötet. 

 

§9 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Möten o träffar 

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

Studieresa till Beecom i Malmö till våren planeras. Antingen via eget arrangemang eller om 

distriktet ordnar något. Föreningen kan stå för resekostnader medan medlemmen står för 

inträdet. 

Studieresa till närliggande förening eller likande har varit uppskattat och bör genomföras om 

lämpligt mål hittas. 

Nybörjarkurs 

Nybörjarkurs planeras även under 2016. Några intressenter finns redan.  

Samverkan med andra föreningar 

Vi ligger lågt med detta tills något dyker upp. 

Inköp av drottningar 

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

avläggare till föreningen (nybörjare) får en drottning per avläggare. 

Medlemsavgift 

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

Övrigt 

Under hösten har Per-Arne ställt upp med info om biodling för en kommungrupp, vilket uppskattades. 

Om Naturskolan behöver liknande hjälp med skolklasser ställer han gärna upp. 
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§10 Val av ordförande  

Hans Erlandsson omvaldes till ordförande. På ett år. 

 

§11 Val av styrelseledamöter (kassör + 3 övriga) 

 Kassör - Göran Åstrand  (omvaldes på 2 år) 

 

Till övriga styrelseledamöter valdes 

 Nils-Erik Svensson (1 år kvar) 

 Ursula Knutsson (nyval på 2 år) 

 Helén Ny (1 år kvar) 

 

§12 Val av styrelsesuppleanter 

Till Styrelsesuppleanter omvaldes 

 Anna Erlandsson 

 Bengt Lindeqvist 

 Lennart Ekbergh 

 

§13 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Till att ingå i honungsbedömningskommittén omvaldes 

 Nils-Erik Svensson (sammankallande) 

 Per-Arne Thorell 

 Mogens Vedel 

 Anna Erlandsson 

 

§14 Val av revisor 

Åke Månsson omvaldes till revisor. 

 

§15 Val av revisorssuppleant 

Per-Arne Thorell omvaldes till revisorsuppleant. 

 

§16 Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes följande 

 Per-Arne Thorell (sammankallande) 

 Stig Boklund 

 Marie Algotsson 

 

§17 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 
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§18 Övriga frågor 

Avtackning 

Bengt Eriksson lämnade styrelsen efter några års troget och uppskattat arbete. Han avtackades 

med choklad. 

Föreningshonung  

All föreningshonung är nu slutsåld. 

Om honung efterlyses kontakta Hans eller Bengt. De har fortfarande ett bra lager. 

Avläggarlådor 

Bengt har 10 st avläggarbottnar med tak tillgängliga. Är någon intresserad, kontakta Bengt. 

Vaxsmältning 

Hans och Anna har öppet hus när de skall smälta vax från sina ramar. Tidpunkt meddelas 

senare. 

 

Årsrapporter 

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

Lite statistik från årsrapporterna: 17 stycken har lämnat rapport 2015. (20 st 2014) 

Antal medlemmar i föreningen                37 st 

 

Invintrade samhällen hösten 2014 104 st 

Invintrade samhällen hösten 2015 126 st 

Vinterförluster  9   st                                     (2014 8 st) 

Honungsskörd totalt 2015  3157 kg                                (2014 3239 kg) 

Snitt per samhälle 2014      33 kg    (3157 / (104-9))   (2014 48 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. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)    Marie Algotsson                    Ursula Knutsson 
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Bilaga 1  Verksamhetsberättelse 2015 

Under året som gått har följande aktiviteter förekommit 

 

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

Vuxenskolan. 4 deltagare förutom Nils-Erik och Anna. Tre av deltagarna 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, 2015-03-11. Dessutom har styrelsen 

träffats 2015-11-09 för att förbereda för årsmötet. 

 

 Hans och Anna deltog i Blekinge Biodlaredistrikts årsmöte i februari. Bengt Lindqvist 

från vår förening valdes in i Blekinge distriktsstyrelse. 

 

 Gemensamma inköp av glasburkar har gjorts i föreningens regi. Inköpen gjordes från 

Töreboda biredskap. Två pallar beställdes hem och fördelades sedan mellan ett antal 

medlemmar. Föreningen köpte även in 4 st frigolitkupor tidigt i våras då det var 

extrapris. Dessa har sedan sålts vidare till medlemmar. 

 

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

uppskattas och var flitigt besökta. Vi hade även bigården öppen för besökare under 

”Biets dag” den 24 maj. 

 

 Nils-Erik har renoverat och ställt en gammaldags kista till föreningens förfogande. 

Den står nu i ett av uthusen vid bigården i Ire, för förvaring av en del biredskap.  

 Vi har tillhandahållet en demokupa med bin åt skolklasserna som besöker Ire 

Naturskola. I början av oktober hade Per-Arne en aktivitet i Ire för en grupp från 

Karlshamns kommun. Han berättade lite om biodling och hade honung för 

provsmakning. 

 

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

nybörjarna.  Dessutom har stock-kupan svärmat ett par gånger. Dessa svärmar har 

tagits om hand och förmedlats vidare till medlemmar.                                                

Tre samhällen i Ire har invintrats.  

Samhällena i Ire har skattats vid fyra tillfällen och gett 110 kg honung. Försäljning av 

denna stärker Föreningens kassa med ca 8 000 kr.  

 

 Föreningen deltog den 16 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 25 juli. Tyvärr regnade alla planerade biaktiviteter bort. 
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 Studiebesök gjordes den 21 juni på Hanö. Där bedriver Kristianstad Biodlarförening 

drottningodling. 

 

 Inköp av några avelsdrottningar har gjorts gjorts från biodlare i Växjö samt i år även 

från Kristianstad. Dessa drottningar har förmedlats av föreningen till Nils-Erik och 

Åke.  

 

 

 Honungsbedömning anordnades den 11 oktober på bigården i Ire. 17 medlemmar fick 

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

Föreningens tre samhällen med oxalsyra mot Varoa. 
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