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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2013-11-04 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Stig Boklund 

 

§1 Kassa 

Lars informerade om att vi för tillfället har ca 9 000 kronor i kassan. Han fixar en ekonomisk 

rapport  till årsmötet. 

 

§2 Verksamhetsberättelse 

Nils-Erik fixar verksamhetsberättelse till årsmötet. 

 

§3 Info från distrikt o förbund 

Finns inget speciellt att redovisa på årsmötet. 

 

§4 Förslag till verksamhet under 2014 

Möten o träffar 

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

Nybörjarkurs 

Lars och Nils-Erik ser till att det blir en nybörjarkurs även under 2014. Några intressenter finns redan. 

Samverkan med andra föreningar 

Tveksamt. Kolla om någon har några idéer på årsmötet, annars ligger vi lågt med detta. 

Drottningodling 

Bör vi satsa på även under 2014. Lars kollar med Bengt om han ställer upp som instruktör. 

Inköp av drottningar 

Bestämdes att årets inköp av drottningar bekostas av föreningen (dock max en per medlem). Se bilaga 1. 

Till nästa år samordnas inköpen av Föreningen, men kostnaden får medlemmen själv stå för.  

De som kan ordna en avläggare åt föreningens nybörjare får dock en drottning som bekostas av 

föreningen. Förhoppningsvis kan vi odla fram några drottningar själva till ett lägre pris. 

Avläggare 

Bör föreningen fixa fram till nybörjare utan kostnad för denne. 

Trädkupan 

Borde egentligen fixas till och fyllas med bin. Men – det ser ut som om ingen i styrelsen har tid med detta 

under kommande vinter. 

Kolla upp på årsmötet om någon annan har tid och lust. 

Medlemsavgift 

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

Hemsidan 

Fortsätter som under året som gått. Trevligt om lite fler fixar bilder och lite text vid föreningens 

aktiviteter. Material till hemsidan skickas till Nils-Erik. 
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Bitillsyningsman 

Hade synpunkter på att många biodlare ej anmält sitt biinnehav till Länsstyrelsen. 

Detta bör påpekas och informeras om på årsmötet. 

Förslag framfördes att bjuda in bitillsyningsmannen till någon träff nästa sommar, så han kan berätta om 

sin verksamhet. 

 

Inköpsresa till MunkaLjungby 

Bör genomföras till våren som vanligt. 

Inköp av gemensamma glasburkar fungerade hyfsat. Kan vi köpa dem billigare någon annan stans nästa 

år? 

 

Slåtterdag och trädgårdsdag 

Slåtterdagen ger inte så mycket, men vi kan flytta vår söndagsträff till lördagen, som vi gjorde i år. Några 

extra arrangemang behöver inte ordnas. 

Trädgårdsdagen i Högaböke gav mer. Ganska mycket folk gav kontakter med presumtiva biodlare. 

Upprepas våren 2014. 

 

§5 Ersättning för avläggare, svärmar 

Förslag framfördes att de som ställer upp med avläggare-svärm till våra nybörjare får 

ersättning för detta med 400 kr + en drottning. 

 

§4 Honung från nybörjarsamhällen 

Förslag framfördes att alla nybörjarsamhällen skattas samtidigt och honungen som blir delas 

lika mellan nybörjarna som fått ett nytt samhälle. 

Lars kontaktar Nilla och Johan att de får varsin burk av föreningen eftersom deras samhälle 

inte gav någon honung första året. 

 

§5 Inkomst från Föreningens honungsförsäljning 

 Blir för året ca 3 500 kr. Se bilaga 2. 

 

§8 Årsmöte - förberedelse 

 Hans o Anna fixar fika till årsmötet 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande) 
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Bilaga 1 
 

Köpta drottningar  2013, där föreningen står för kostnaden 
 

Köpta drottningar 2013 a  300 kr styck 

 Lars Nilsson 1 st 

 Nils-Erik Svensson 1 st 

 Ire 2 st 

 Åke Månsson 1 st 

 Per-Arne Thorell 1 st 

 Göran Åstrand 1 st 

Köpta drottningar 2013 a  400 kr styck 

 Ulrika Lichtenberg 1 st 

 Hans Erlandsson 1 st    
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Bilaga 2 
 

Intäkter för såld honung 2013 

 

Första skattningen i början på juli 

48 burkar á 700 gram (Nils-Erik slungat o tappat) 

 

Slutskattning i början på sept 

29 burkar á 700 gram (Lars slungat o tappat) 

 

 

En burk sparad till honungsbedömning. Från andra slungningen. 

En burk till smakburk. 

2 burkar skänkta till Peter och grannen. 

 

Hans har fått 28 burkar för att sälja. 

 

77-4  stycken 700 gram a 55 kronor    =  4015 kronor  

 

Avgår till Nils-Erik 

   Glas, lock, Etiketter  4 kronor  192 kronor 

   Avgår – vaxkakor 15 st á  5 kronor   75 kronor 

   Totalt                                                              267 kronor 

 

Avgår till Lars 

   Glas, lock, Etiketter  4 kronor  116 kronor 

   Avgår – vaxkakor 15 st á  5 kronor   75 kronor 

   Totalt                                                              191  kronor 

 

 

Totalt till Föreningen   3557 kronor 
 

 

 

 


