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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2017-03-20 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

 Hans Erlandsson 

 Göran Åstrand 

 Mogens Vedel 

 Ursula Knutsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Lennart Ekbergh 

 Christel Englesson 

 

§1 Bidrag 

Sparbanken i Karlshamn lämnar ett bidrag på 100 kr till en förening vid rådgivningsbesök på 

Sparbanken. Tveksamt om IreOrtens Biodlarförening finns med i deras föreningslista. Nils-

Erik kollar upp detta och hur man kommer med i listan. 

 

Göran kollar upp om man kan få föreningsbidrag från kommunen. 

 

§2 Dubbelt medlemsskap 

En diskussion fördes hur vi hanterar önskemål om dubbelt medlemskap, Dvs. om man vill bli 

medlem i flera biodlarföreningar inom SBR. Från centralt håll vill man inte hantera detta. I så 

fall får den lokala föreningen hantera detta själva. 

En enig styrelse sa nej till dubbelt medlemskap. Detta beroende på att en ideellt arbetande 

styrelse vill inte ta på sig mer administration än nödvändigt, samt att det blir besvärligt att 

hantera flera olika typer av medlemmar. Dessutom kan dubbelt medlemskap ha negativa 

sidoeffekter på andra medlemstyper. 

Hans meddelar detta till berörda personer som ställt frågan. 

 

§3 Sponsring av samhällen till nybörjare 

Tydligare riktlinjer behövs. 

I dag finns följande regler för att få ett samhälle av föreningen 

 Man skall vara nybörjare och gå nybörjarkurs hos IreOrtens biodlarförening 

 Man blir medlem i IreOrtens Biodlarförening 

 Ett samhälle per familj 

Ovanstående bör förtydligas och kompletteras med 

 Bara ett samhälle per familj-bigård 

 Samhället skall första sommaren vara placerat i bigården i Ire 

 Ett samhälle fås bara det år man går nybörjarkurs. Eventuellt även nästa säsong. 

Styrelsen arbetar fram ett förslag till ovanstående inför nästa årsmöte, så att vi har klara regler 

inför nästa säsong. 

 

Många avläggare behövs till kommande säsong. Vi hoppas på att flera medlemmar kan ställa 

upp och leverera avläggare. Hans ställer frågan vid nästa mail-utskick. 
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§4 Gemensamma inköp 

Beslutades att köpa in två pallar med glasburkar och 100 kartonger inför årets säsong. 

Föreningen sponsrar med fraktkostnaden.  

När burkarna kommer hem kan de beställas av och hämtas hos Nils-Erik som vanligt. Först 

till kvarn gäller. Ev. skall vi ha ett maxtal för antal flak. 

Göran beställer detta som vanligt. 

 

När vi beställer glasburkar är miljöavgiften då redan betald av den som säljer dem? Kan vara 

bra att veta om någon kund frågar. Nils-Erik kollar upp detta. 

 

§5 Samordning vid försäljning av honung på bulk 

En samordning kan göras av de som vill sälja honung via bulk. Hans tog på sig att samordna 

detta utan att föreningen blir inblandad. Eventuella honungskärl får också köpas in privat. 

 

§6 Söndagsträffar och övriga aktiviteter 

Söndagsträffarna blir enligt följande: 

14 maj kl 10:00 hos Nils-Erik  

28 maj kl 10:00 på Bigården vid Ire Naturskola 

Sedan varje söndag fram till och med den 9 juli. Utom midsommarhelgen. 

27 aug kl 10:00 på bigården vid Ire Naturskola 

15 okt  kl 10:00 på bigården vid Ire Naturskola 

 

Följande söndagar samordnas med nybörjarkursen 

14 maj, 11 juni, 2 juli, 27 aug och 15 okt. 

 

Biets dag vet vi inte datum på ännu, men målsättningen är att hitta på något extra den 

söndagen. 

Trädgårdsloppis i Högaböke i maj deltar vi i som vanligt. Ansvariga Mogens o Nils-Erik. 

Drottningodling försöker Lennart och Petronella ta tag i till våren. Hans kan eventuellt bistå 

med lite grejer till detta. Några mindre parningskupor kan också köpas in på föreningens 

bekostnad. De drottningar som förhoppningsvis fås fram säljs till föreningens medlemmar för 

300 kr. Vid stort intresse lottas de ut. 

 

§7 Adjungera valberedningens ordförande till styrelsemöten 

Per-Arne har blivit invald i distriktets styrelse. Vore bra om han är med på våra styrelsemöten 

för informationsutbyte. Beslutades att bjuda in honom till kommande möten. 

 

§8 Övrigt 

Motion till förbundet 

Motionen om för dyra medlemsavgifter diskuterades på distriktets årsmöte, vilket ställde sig 

bakom motionen, som kommer att tas upp på riksmötet i sommar. Kommentarer till motionen 

från distriktet hittas på Bilaga 1.  

Skrivelse om grönområden till kommunen 

I Linköping har kommunen satsat på detta. Vi kan tipsa vår kommun om deras idéer. (Hans) 
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Ekonomi 

Kassan är i dag 14 041 kr. Dessutom finns ca 2 000 kr i ej redovisade pengar för 

honungsförsäljning. 

Vaxsmältare 

Den i höstas inköpta vaxsmältaren har använts av 6 medlemmar hittills. 

Enligt de som använt den så har det fungerat bra. 

Stockkupan 

Har nu varit igång några år utan att vi kunnat byta ut ramarna i yngellådan. Förslag 

framfördes att vi släpper upp drottningen till en vanlig låda och sedan sätter spärrgaller under 

den. När ynglen sedan är utkrupna ur stockkupan, så tar vi bort den för denna säsongen och 

rengör den under vintern. Eventuellt kan vi göra dubletter av yngelramarna.  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)  
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Bilaga 1 

Yttrande över motioner från Ihreortens biodlarförening och Ronneby Biodlare till Sveriges Biodlares 

Riksförbund. 

Båda motionerna har inkommit i tid enligt gällande regler för att distriktet ska kunna yttra sig om 

motionerna. Motionerna är ställda till Riksförbundet. 

Båda motionerna är ”samma andas barn” dvs tar upp medlemsavgiftens storlek i förhållande till hur den 

fördelas mellan förbund, distrikt och lokalförening. Ronnebys motion tar dessutom upp distriktets roll i en 

modern organisation och att det är mer tydligt vad förbundets verksamhet syftar till och 

lokalföreningarnas verksamhet än behovet av en distriktsorganisation. Motionerna bifogas. 

Motionerna har diskuterats vid två tillfällen av distriktet, dels den 8 december på styrelsemöte och där 

huvudlinjerna i vårt yttrande togs upp och dels den 9 januari då vi tog mer formell ställning till yttrandet. 

Distriktet menar att motionerna är intressanta och behöver belysas genom att diskutera olika sätt att 

organisera verksamheten, men också belysa konsekvenserna av det ena eller andra förslaget. Det är 

viktigt att både göra en undersökning vad medlemmarna vill i frågan, men också att tillsätta en 

arbetsgrupp som får i uppdrag att komma med flera olika organisationsförslag och dess konsekvenser. 

Distriktet har beslutat att tillstyrka båda motionerna men med en del viktiga frågeställningar att belysa. Se 

nedan. 

Blekinge biodlardistrikt 8 december 2016. Distriktets årsmöte 29 januari 2017. 

Jonny Ulvtorp Ordförande 

 

Distriktsstyrelsen vill lyfta fram att det alltid är viktigt att diskutera hur en organisation kan fungera på ett 

bra och resurseffektivt sätt. 

 Hur kan vi modernisera kontakterna mellan förbund och föreningar? 

 Finns det andra sätt att hålla nere kostnaderna för kommunikationen mellan förbund och medlem 

än medlemstidning? 

 Kan vissa medlemmar, mot en lägre avgift, tänka sig nyhetsbrev eller digital upplaga istället 

medan andra gärna betalar mer för att få en tidning hemskickad? 

 Behövs distriktet överhuvudtaget och kan en plattare organisation leda till billigare avgift och 

effektivare organisation? 

 Kan man tänka sig att nybörjare får en annan status initialt och själva kan välja när de vill bli 

fullvärdiga medlemmar? 

 


