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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2016-10-16 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 Ursula Knutsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Lennart Ekbergh 

 

§1 Styrelsens sammansättning 

Förbundet har ändrat stadgarna så att inga suppleanter längre skall finnas i Föreningarnas 

styrelser. 

Styrelser föreslår till årsmötet att antal medlemmar i styrelsen utökas till 7 stycken. Tidigare 

har det funnits 5 st plus 3 suppleanter. 

Valberedningen informerades om detta och ombads försöka hitta 3 nya personer till styrelsen. 

 

§2 Vaxsmältningsutrustning 

En vaxsmältningsutrustning har testats av Nils-Erik, Göran och Lennart. Försöket föll väl ut, 

varför bestämdes att Föreningen skall köpa in en sådan. Denna skall sedan kunna lånas ut till 

medlemmarna. Förslagsvis veckovis (fredag – fredag) mot en avgift på 100 kr. 

Hans meddelar Göran om detta inköp. Joel Vax har rabatterat pris under oktober månad. 3500 

kr istf 4000 kr. 

 

§3 Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsraport till årsmötet 

Göran har redan tagit fram de ekonomiska rapporterna inför årsmötet 

Nils-Erik fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsberättelse för år 2016. 

 

§4 Förslag till aktiviteter kommande verksamhetsår 

Vore bra om vi kan fortsätta med nybörjarkurser. Anna lite tveksam till att fortsätta. Lennart 

ställer upp om han är hemma. Hans kollar med Christel om hon är intresserad av att hjälpa 

till. 

Gemensamt inköp av glasburkar och material till nybörjare bör också fortsätta. 

 

§5 Datum för årsmöte 

Datum för årsmötet bestämdes till 2016-11-27 (söndag) kl 18:00 i Ire. 

 

§6 Lokal medlemsavgift 

I nuläget tar inte Ireortens Biodlarförening någon årsavgift. 

Styrelsen föreslår att Föreningen tar ut en årsavgift på 50 kr.  
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§7 Övrigt 

Parningskupor 

Lennart lämnade förslag att föreningen köper in några parningskupor och försöker odla fram 

några drottningar nästa säsong. 

Bestämdes att vi gör så. Nils-Erik samordnar detta med Göran. 

Törneryds julmarknad 

Ursula har blivit tillfrågad om vi vill komma dit och sälja honung. Tiden är 18-20 november. 

Föreningen har ca 50 burkar kvar som kan säljas. 

Ursula kollar upp detta lite mer i detalj. 

Distriktsmöten 

Bengt L har inte haft möjlighet att vara med på så många distriktsmöten. Vi bör kolla upp om 

han fortfarande är intresserad av detta uppdrag. Hans pratar med honom vid tillfälle. 

Församlingsgränser 

Dagens församlingsgränser känns lite felaktiga. Motion lämnas in till distriktsmötet om att 

kanske kommungränser vore mer lämpliga. Diskuteras mer på styrelsemötet. När måste en 

sådan motion vara inlämnad? Årsmöte för Distriktet brukar hållas i slutet på februari. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)  


