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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2013-03-21 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Stig Boklund 

 Bengt Eriksson 

 Göran Åstrand 

 

§1 Osåld honung 

Det finns en låda osåld föreningshonung hos Lars. 

Hans kunde sälja några burkar. 

 

§2 Söndagsträffar 

Bestämdes att vi startar upp söndagsträffarna söndagen den 19 maj, kl 10:00. 

Övriga datum bestämdes till 

 2 juni   (Lars Nilsson) 

 9 juni   (Nils-Erik Svensson)  

 16 juni (Hans Erlandsson)  

 23 juni (Bengt Eriksson) 

 30 juni (Stig Boklund) 

 7 juli    (Lars Nilsson) 

 21 juli  (Nils-Erik Svensson) 

Namnet inom parantes är den som garanterat finns på plats i Ire. 

 

§3 Nybörjarkurs 

Lars och Nils-Erik håller på med nybörjarkurs för 7 stycken deltagare. 

5 – 6 stycken av dessa avser att skaffa bin till sommaren. Till dessa behövs avläggare. Alla 

uppmanas att göra avläggare. Meddela Lars eller Nils-Erik om ni kan göra detta. 

På mötet meddelade Hans, Stig, Lars och Nils-Erik att de kan bidra med avläggare eller 

svärm. 

 

§4 Samverkan med andra föreningar 

Slåtterdag 

Vill vi deltaga i på ungefär samma sätt som förra året. Planeras när det börjar närma sig. 

 

Svängsta trädgårdsförening 

De har ett par träffar i Bygdegården Högaböke under våren-sommaren. Här borde vi kunna 

deltaga med demokupa och kanske sälja honung. Nils-Erik kollar upp när dessa träffar är. 

 

Skolor - allmänt 

Här ligger vi lågt tills något dyker upp.  
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Ire Naturskola 

Göran tipsade om att det finns en hel del nytt på SBRs hemsida, som lärarna på naturskolan 

kunde ha nytta av. Göran skickar ut dessa länkar. 

Önskemål finns om att flytta fram den ena kupan framför det gamla huset, så att den syns mer 

för besökande. Förslag framfördes om att också sätta upp en skylt som beskriver kupan lite 

och kanske också lite om föreningen. Nils-Erik tar fram ett sådant förslag. Info kan nog 

hämtas från tidigare artiklar. 

 

Lars och Nils-Erik kollar med Peter var kupan kan placeras. Kan trädkupan placeras där 

också? Kolla också upp så att vi kan röja undan lite gräs där nybörjarkuporna brukar stå. 

Kolla också upp om vi kan få plats till nån hylla att ställa lite böcker och material på. 

 

§5 Drottningodlingskurs 

Vi har en ny medlem, Bengt Lindeqvist som har denna kunskap.  

Kanske vi kan få till en kurs denna säsong. Lars kollar upp detta. 

 

§6 Inköp drottningar 

4-5 stycken inköps som vanligt, såvida vi inte lyckas odla fram några själva. 

 

§7 Trädkupa 

Trädkupan finns i uthus i Ire. Vi plockar fram och kollar igenom den vid första träffen den 19 

maj. 

 

§8 Tidning 

Framåt sommaren bör vi kontakta någon tidning för att göra ett reportage om föreningen. 

Lämpligt när vi fått trädkupan på plats och kanske i samband med att nybörjare får sina första 

bin. 

 

§9 Föreningsstadgar 

På årsmötet rådde osäkerhet om vilka stadgar föreningen har. Enligt Hans som kollat upp 

detta, finns generella föreningsstadgar hos SBR som tillhörande föreningar kan följa. 

Bestämdes att dessa är ok att följa för vår förening. Observera dock att verksamhets o 

räkenskapsåret omfattar tiden från 1 okt till 30 sept. 

 

§10 Blekinge distrikts årsmöte 

Hans o Anna informerade kort från årsmötet i februari. 

 Distriktet kommer att höja medlemsavgiften med 10 kr. 

 Plats för årsmöte blir Hasselstad även nästa år. Eventuellt Ire året därpå. 

 Distriktet ordnar drottningodlingskurs i Karlskrona. Mer info om detta senare. 

 Distriktet ordnar ett antal seminarium. Info om dessa efterhand. 

 

§11 Föreningsetiketter 

Nils-Erik har beställt och fått hem etiketter till de burkar som säljs med föreningens namn. 
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§11 Föreningsbidrag 

Kan vi få bidrag till söndagsträffarna genom att driva dem som studiecirkel? Nils-Erik o Lars kollar upp 

detta med SV. 

 

§12 Antal medlemmar 

Hur många biodlare och föreningar finns det i Blekinge? 

Nils-Erik har fått lite info om detta från distriktet 

Det finns 8 biodlarföreningar i Blekinge 

1. Bräkne (30) 

2. Hemsjö (17) 

3. Ire (18) 

4. Jämshög (26) 

5. Karlshamn (4) 

6. Ronneby (29) 

7. Vilshult (7) 

8. Östra (82) 

 

Totalt 244 medlemmar i Blikeinge.  

Ovanstående siffror är från våren 2012. Sedan dess vet vi om följande förändringar: 

 Dags datum är vi nu 29 medlemmar i Ire Biodlarförening. 

 Karlshamns bidolarförening har lagts ner (vilande). 

 

§13 Inköpsresa 

Datum för den sedvanliga inköpsresan till MunkaLjungby bestämdes till fredagen den 7 juni. 

Anmäl deltagande till Hans. 

Kan vi förhandla oss fram till lite extra rabatt hos dem? 

 

§14 Glasburkar 

Köper vi en hel pall med glasburkar, så betalar vi bara 87.54 kronor per 24 pack, istället för 103 kronor 

om man köper dem styckevis i 24 pack. 

Finns intresse för gemensamt inköp till föreningens medlemmar? 

Anmäl intresse till Nils-Erik eller Hans senast i slutet på maj. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)  

 


