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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2011 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

 Stig Boklund 

 Bengt Eriksson 

 Monika Hedén 

 Åke Månsson 

 Erik Månsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 

Eftersom vår ordförande, pga sjukdom, ej kunde närvara hoppade Stig Boklund in som 

ordförande för årsmötet. 

 

§1 Mötets öppnande 

Tillförordnad ordförande, Stig Boklund, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Stig Boklund och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

Till justeringsledamöter valdes Monika Hedén och Bengt Eriksson. 

 

§3 Föredragningslistans godkännande 

Godkändes med följande tillägg under pkt 17 Övrigt 

 Årsrapporter 

 Valrapport 

 

§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelse till årsmötet har skett via brev till samtliga medlemmar. 

Mötet godkänner kallelsen. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Under året som gått har följande aktiviteter förekommit 

 Renovering av gammal bikupa gjordes under vintern. De som fixade detta var Nils-

Erik och Lars. Kupan finns nu på plats i Ire och en avläggare har flyttat in. 

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

Vuxenskolan. 10 deltagare. Fem av dessa har nu skaffat bi och en sjätte har skaffat 

kupa och skall starta till våren. Ganska bra resultat. 

 Söndagsträffar vid bigården i Ire pågick under maj-juli. Kanske för få deltagare ibland, 

men vi som var där tycker det är givande att diskutera problem och erfarenheter och 

samtidigt titta till de bi som finns i Ire. 

 Under ledning av Lars gjordes ett försök att odla egna drottningar. Det blev dåligt 

resultat pga för dåligt väder. 

 Inköp av avelsdrottningar gjordes från biodlare i Växjö. Det var bara fyra intresserade 

trots att föreningen står för kostnaden. 250 kronor per drottning. 

 Honungsbedömning anordnades den 8 november. Tyvärr var det bara fem medlemmar 

som ville få sin honung bedömd. Alla proven blev godkända utan anmärkning. 
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Bokslut, kassa 

Lars redogjorde för inkomster och utgifter under året som gått.  

Vi har en tillgång på 9503 kronor just nu. 

Se bifogad Räkenskap. 

 

Revisionsberättelse 

Åke Månsson godkände räkenskapen för året som gått. 

 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

Eftersom Maj-Lis ej var närvarande hade ingen något att rapportera kring denna punkt. 

 

§8 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Möten, träffar 

Vi var överens om att fortsätta med söndagsträffarna med start nån gång i maj nästa år. 

Styrelsen återkommer med datum och tidpunkt till våren. 

 

Nybörjarkurs 

Nybörjarkurs har startats upp tillsammans med Studiförbundet Vuxenskolan. Nils-Erik och 

Lars håller i den. Det är just nu 8 deltagare. 

 

Samverkan med andra föreningar 

Samverkan med biodlarföreningen i Karlshamn diskuterades. De är välkomna till vår förening 

om de beslutar att lägga ner sin. 

Förra vintern var vi inbjudna till biodlarna i Tingsryd, vilket många tyckte var givande. Lars 

kontaktar dem för att kolla upp fortsatt samarbete. 

 

Drottningodlingskurs 

Intresse finns för detta, men det saknas nån som kan detta och kan hålla i det. 

Kanske kan Erik, som har erfarenhet av detta, tillsammans med Hans och Anna ordna något 

kring detta. 

 

Inköp drottningar 

Kan vi odla fram egna drottningar så vore detta bättre. 

Beslut kring eventuella inköp av drottningar tas av styrelsen. 

 

Trädkupa - halmkupa 

En trädkupa finns tillgänglig. Det vore intressant att ha den för visning i Ire. Lars ansvarar för 

att denna tas om hand. 

Erik har även en gammal halmkupa som skulle kunna flyttas till Ire som visningsändamål. 

 

Medlemsavgift 2013 

Beslutades att föreningen inte tar ut nån avgift från sina medlemmar under år 2013. 

 

Hemsida 

Nils-Erik har undersökt vad det innebär att ha en egen hemsida. Detta är förknippat med lite 

kostnader. Dels en uppstartsavgift på fem-sex hundra, sedan en årlig avgift på ca tre hundra. 
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Ringamåla bygdekommitte har i dag en hemsida, där vi utan kostnad för föreningen kan lägga 

upp information och dokument. Mötet beslutade att detta räcker tills vidare. 

Information om Ireortens Biodlarförening hittar du på denna hemsida: www.ringamala.se och 

sedan under fliken ”Föreningar” 

 

Övrigt 

Framfördes att det alltid är intressant och lärorikt att besöka varandras bigårdar. Beslutades att 

försöka förlägga några av söndagsträffarna hos några medlemmar. 

 

§9 Val av ordförande  

Hans Erlandsson valdes till ordförande. 

 

§10 Val av styrelseledamöter (kassör + 3 övriga) 

Lars Nilsson valdes till kassör. 

 

Till övriga styrelseledamöter valdes 

 Nils-Erik Svensson 

 Monika Hedén 

 Bengt Eriksson 

 

§11 Val av två styrelsesuppleanter 

Till Styrelsesuppleanter valdes 

 Stig Boklund 

 Anna Erlandsson 

 

§12 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Till att ingå i honungsbedömningskommittén valdes 

 Nils-Erik Svensson (sammankallande) 

 Monika Hedén 

 Martin Cederqvist 

 

§13 Val av revisor 

Åke Månsson valdes till revisor. 

 

§14 Val av revisorssuppleant 

Per-Arne Thorell valdes till revisorsuppleant. 

 

§15 Val av valberedning 

Till valberedning valdes följande 

 Martin Cederqvist (sammankallande) 

 Nicklas Petersson 

 

§16 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 

§17 Övriga frågor 

Aktuellhålla medlemslista 

http://www.ringamala.se/
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Enligt önskemål från SBR kompletterades medlemsförteckningen med uppgifter som 

saknades. Föreningen har i dag 20 medlemmar. 

 

Årsrapporter 

Årsrapporterna samlades in. Nils-Erik summerar rapporterna till sammanställningsrapport. 

Lite statistik från årsrapporterna: 13 stycken har lämnat rapport. 

Invintrade samhällen hösten 2010 52 st 

Invintrade samhällen hösten 2011 58 st 

Vinterförluster  5   st 

Avläggare sommaren 2011  14 st 

Honungsskörd totalt  1836 kg 

Snitt per samhälle      39 kg 

 

Valrapport 

Valrapporten fylldes i. 

 

Nils-Erik ser till att ovanstående rapporter fylls i och skickas till SBR före den 9 dec. 

Lars fick ok att inköpa en ny kassabok 

Lars och Nils-Erik fixar en blomma till Maj-Lis. 

 

§22 Mötets avslutande 

Stig Boklund förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter bjöds på goda hembakade frallor och kakor. Speciellt Monikas toscahallonkaka var 

superb. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Stig Boklund (ordförande) 

 

 

 

Monika Hedén  Bengt Eriksson 


