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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2018 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

• Nils-Erik Svensson 

• Göran Åstrand 

• Christel Englesson 

• Anna Erlandsson 

• Hans Erlandsson 

• Per-Arne Thorell 

• Marie Algotsson 

• Jenny Fröling 

• Martin Andersson 

• Hans Brorsson 

• Lars Fornander 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande, Marie Algotsson  hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Marie Algotsson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

Till justeringsledamöter valdes Hans Erlandsson och Martin Andersson. 

 

§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, med tillägget att under övrigt skall eventuell 

medlemsavgift för föreningen beslutas. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för år 2018 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 8 890 kr i kassan och nu finns det en tillgång på 15 466 kr. 

Dessutom finns ca 100 burkar osåld honung för vilka intäkten hamnar på nästa verksamhetsår. 

Se Ekonomisk rapport för året under bilaga 3. 

Bokslutet godkändes. 

 

Revisionsberättelse 

Lars läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 2. 

Revisionsberättelsen godkändes. 
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§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

Inget nytt från förbundet eller distriktet. 

 

§8 Motioner 

Inga motioner har inkommit till detta möte.   

 

§9 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Möten, träffar andra aktiviteter  

Söndagsträffarna fortsätter som tidigare.  Anses som ryggraden i föreningens aktiviteter.  

Kursverksamhet 2019 

Beslutades att kursverksamheten med nybörjarkurs fortsätter som vanligt. Nils-Erik håller i 

detta och får hjälp av Hans, Anna, Lennart och Christel. Kursstart i februari nästa år är redan 

bokad.. 

Dubbelt medlemsskap 

SBR centralt går ut med att det går bra att vara medlem i flera föreningar, men tar ej på sig 

nån administration för detta.  

Vi var överens om att föreningen ej heller vill ta på sig denna administration. Däremot är 

medlemmar från andra föreningar välkomna till våra aktiviteter, om de så önskar. 

Inventarieförteckning 

Förslag har framförts av att föreningen borde ha en inventarieförteckning. Beslutades om att 

under 2019 ta fram en sådan, som sedan görs tillgänglig genom upplägg på hemsidan. 

Styrelsen ansvarig för detta. 

Coop sponsorpengar 

Coop Karlshamn har för avsikt att sponsra föreningar inom kommunen. Vi har därför ansökt 

om sponsorpengar till en ny bikupa till bigården i Ire. 

Kommunikation/nyhetsbrev 

Hans och Anna lovade fortsätta med sitt utskick av nyhetsbrev, även under 2019.  

Övrigt 

För något år sedan skickade vi en skrivelse till kommunen om åtgärder i naturen som gör livet 

bättre för bina. Frågan ställdes om vi fått nån respons på detta? Vi har fått svar från 

kommunen om tänkbara åtgärder framöver, ex.vis senare klippning av vägkanter och 

klippning av gräs mera sällan. 

Frågan ställdes om vi kan ställa ut (skänka) nån burk honung till de föreningar, förtetag som 

stödjer våran biförening. Ex.vis till Sparbanken, kommunen. Till denna burk honung skulle då 

medfölja ett informationsblad om honung och om den nytta som bina gör. Detta skulle vara 

ett sätt att sprida kunskap och intresse för den biodling vi bedriver. Styrelsen fick i uppdrag 

att fundera vidare på detta. 

 

§10 Val av ordförande  

Marie Algotsson valdes till ordförande på ett år. 
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§11 Val av styrelseledamöter (6 st) 

Följande valdes att ingå i styrelsen 

• Ursula Knutsson (1 år kvar) 

• Göran Åstrand (1 år kvar) 

• Hans Erlandsson (1 år kvar) 

• Martin Andersson (nyval på 2 år) 

• Lennart Ekbergh (omval på 2 år) 

• Christel Englesson (omval på 2 år) 

Nils-Erik Svensson avgick ur styrelsen. 

 

§12 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Följande ingår i honungsbedömningskommittén 

• Nils-Erik Svensson (sammankallande, omval) 

• Per-Arne Thorell (omval) 

• Martin Andersson (nyval) 

• Anna Erlandsson (omval) 

 

§14 Val av revisor 

Lars Fornander omvaldes till revisor (nyval) 

 

§15 Val av revisorssuppleant 

Jenny Fröling valdes till revisorsuppleant. 

 

§16 Val av valberedning 

Till valberedning valdes följande 

• Per-Arne Thorell (sammankallande, omval) 

• Hans Brorsson (nyval) 

• Anna Erlandsson (omval) 

 

§17 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 

• Marie Algotsson 

• Hans Erlandsson 

• Nils-Erik Svensson 

 

§18 Övriga frågor 

Medlemsavgift 2020 

För 2019 har föreningen tagit ut 50 kr som medlemsavgift.  Diskussion fördes om vi verkligen 

behöver den. Många tycker att medlemsavgiften till SBR på nästan 500 kr är tillräckligt hög 

ändå. Omröstning genomfördes. 3 stycken ville ha kvar avgiften. 6 stycken ville slopa 

avgiften. Resten la ner sina röster. 

Beslutades att för 2020 ta bort denna föreningsavgift på 50 kr. 
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Bidrag från distriktet 

Distriktet har för avsikt att dela ut bidrag till föreningar för nybörjare som gått utbildning och 

som blivit nya medlemmar. Ett bidrag på 300 kr. Dessutom dela ut 1500 kr till den förening 

som medlemsmässigt ökar mest procentuellt. Dock ett maxtak på 10000 kr totalt. Utfallet av 

detta får vi troligen reda på efter distriktets årsmöte. 

Medlemmar som ej betalt   

Det finns några medlemmar som ej betalat medlemsavgiften på flera år och som fortfarande 

finns med i medlemsförteckningen från SBR. Varför? Marie kollar upp detta. 

Gamla protokoll 

Frågan ställdes vem som skall förvara de gamla föreningsprotokoll som finns. Beslutades att 

någon i styrelsen alltid förvaltar dem. Ex.vis sekreteraren. Nils-Erik lämnar över de protokoll 

som finns idag till styrelsen. 

Årsrapporter 

Årsrapporterna har samlats in av Marie.  

Lite statistik från årsrapporterna: 18 stycken har lämnat rapport 2018. (12 st 2017) 

Antal medlemmar i föreningen                43 st 

Invintrade samhällen hösten 2017 80 st 

Invintrade samhällen hösten 2018 95 st 

Vinterförluster  8   st                                      

Honungsskörd totalt 2018  3457 kg                                 

Snitt per samhälle 2018      48 kg    (3457 / (80-8))   (2017 27 kg) 

 

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

 

§19 Mötets avslutande 

Marie förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter bjöds på god fika som Göran ordnat. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Marie Algotsson (ordförande)    Hans Erlandsson                    Martin Andersson 
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Bilaga 1  Verksamhetsberättelse 2018 

Under året som gått har följande aktiviteter förekommit 

 

• Nybörjarkurs har hållits av Nils-Erik, Anna, Christel, Lennarth och Hans i samarbete 

med Studieförbundet Vuxenskolan. Nio deltagare förutom ledarna. De flesta av 

deltagarna från årets kurs har skaffat bin och är alltså nu biägare. Dessutom har två 

stycken aviserat att de vill skaffa bin nästa sommar.  

En del av 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. 

Föreningen har sponsrat nybörjarna med 500 kr till sitt första samhälle. 

 

• Förutom årsmötet så har styrelsemöte hållits vid tre tillfällen under året.  

 

• Marie och Hans deltog i Blekinge Biodlaredistrikts årsmöte i slutet på januari. Per-

Arne är med i distriktets styrelse.  

 

• Gemensamma inköp av glasburkar och kartonger har gjorts i föreningens regi. 

Inköpen gjordes från Töreboda biredskap. En pall beställdes hem och fördelades sedan 

mellan ett antal medlemmar. Alla burkar är i år slutsålda. 

 

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

uppskattade och var flitigt besökta.  

 

• Två avläggare från samhällena i Ire har gjorts. Dessa förärades två av nybörjarna. 

   

• Tyvärr dog det ena samhället i Ire under vintern.  I sommar har vi därför bara haft två 

samhällen i Ire och två har också invintrats. De två samhällena i Ire har skattats vid 

fyra tillfällen och gett 138 kg honung. Vilket är nästan 70 kg per samhälle. Troligen 

nytt rekord i vår bigård. 

 

• Stockkupan ligger för tillfället i träda. Efter att ha haft samma ramar o vax i 

yngelrummet i flera år, så behövs en rejäl rengöring. 

 

• En helt ny uppsättning av verktyg – kniv, borste, rök, etc har införskaffats. Dessutom 

två nya uppsättningar dräkter och handskar. Detta för att besökare skall slippa ta med 

egna verktyg, med den smittorisk det innebär. 

   

• Föreningen tillhandahåller och sköter en demonstrationkupa som är placerad i 

lektionssalen. Enligt lärarna är denna väldigt uppskattad och används i stort sett varje 

gång som de har en skolklass på besök.  

 

• Hans och Anna har under säsongen fortsatt med sitt nyhetsbrev om ”vad  händer i 

bigården”. Detta har varit väldigt uppskattat av medlemmarna. 
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• Hästrikets biodlare hade en av sina träffar hos Marita och Peter i Ringamålagården, dit 

vi också var inbjudna. Lennart, Martin, Ursula, Kristina Kulle och Marie var där. 

 

• I somras var vi inbjudna till Kristianstadortens DrottningodlarKlubb av Jan 

Eklund. Han visade deras arbete och anläggning. Vi var 8 personer som var där. 

 

• Under Ringamåladagen den 2 sept hade vi öppet hus vid vår bigård vid Naturskolan. 

Per-Arne med hjälp av Göran, Martin, och Jenny var där och tog hand om besökarna, 

som var ganska många. Lisbeth Glans var också där och hjälpte oss visa  det gamla 

huset. 

  

• Honungsbedömning anordnades den 28 oktober på bigården i Ire. 12 medlemmar fick 

sin honung bedömd. Alla fick sin honung godkänd. Parallellt med detta så Varoa-

behandlades också föreningens två bisamhällen. 
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Bilaga 2 Revisionsrapport  
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Bilaga 3 Ekonomisk rapport  

 
 


