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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2021-10-24 

 

Plats:  Naturskolan i Ire 

Närvarande:  

• Marie Algotsson 

• Styrbjörn Gustafsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Per-Arne Thorell 

• Ursula Knutsson 

• Martin Andersson 

• Göran Cederqvist 

• Jenny Fröling 

• Lars Fornander (delvis) 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande Marie hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Nils-Erik Svensson valdes som sekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Ursula Knutsson. 

 

§4 Föregående protokoll 

Inga kommentarer. 

 

§5 Ekonomisk rapport 

Stabil ekonomi med en kassa på 57 000 kr. 

 

10 000 kr har föreningen fått som gåva av tidigare medlemmar i Ringamåla Fiberförening. 

Marie skickar tackkort till de vi har namn på. Även ett tack på hemsidan läggs in. Marie 

skickar underlag till Nils-Erik som lägger in det på hemsidan. 

 

§6 Ersättning vid styrelsearbete och övrig verksamhet 

Till årsmötet lämnas förslag om att ingen ändring görs mot nuvarande hantering. Dvs ingen 

ersättning för styrelsearbetet. Däremot ersätts faktiska kostnader och utlägg. 

 

§7 Årsmötesplanering 

Årsmötet bestämdes till den 25 november kl 18:30 i Bygdegården Högaböke.  Marie bokar 

lokal. Föreningen kan bjuda på förtäring i form av smörgåstårta eller nåt motsvarande. 

Marie tar fram dagordning och skickar ut kallelse. 

Marie tar fram verksamhetsberättelse för år 2021. 

Jenny ser till att revisorerna granskar räkenskaperna. 

Marie tar fram en verksamhetsplan för nästa år. Innehåll – se punkt 10 nedan. 
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För de som vill ska erbjudas honungsbedömning i samband med årsmötet. 

Bedömningskommitten träffas kl 18 och genomför denna. Marie skickar ut separat info om 

detta. 

 
§8 Rapport från distriktsstyrelsen 

Senaste mötet var den 16 sept. Detta var ett fysiskt möte. Marie distribuerar ut protokollet till 

samtliga medlemmar. 

 

Styrbjörn informerade lite från mötet. 

• Det pågår en översyn av distriktets roll. 

• Till bimässan var det bara 31 anmälda nån vecka innan. Till mässan kom dock mellan 

70 o 80 personer. Godkänt, även om man kalkylerat med några fler. 

• En miss i mail-utskick gjorde att ”Ires” honung ej kunde vara med i honungstävlingen. 

Styrbjörn har påpekat att man måste säkerställa att information verkligen når ut till 

berörda. 

• Ekonomin är hygglig. Ca 50 000 kr. 

• Föreningarna har en representant per var 20-e medlem. Innebär att Ireortens 

biodlarförening har 3 representanter. 

• Årsmöte planera till februari månad. Motioner ska vara inne minst 10 dagar före. 

 

§9 Information från valberedningen 

Per-Arne från valberedningen framförde att till årsmötet kommer förslag att lämnas om att 

styrelsen blir samma som innevarande år.   

 

I valberedningen föreslås att Chatarina blir sammankallande nästa år. Istället för Per-Arne. 

 

§10 Kursverksamhet och övriga aktiviteter 2022 

Nedanstående förslag framförs på årsmötet 

• Nybörjarkurs startar i februari. Nils-Erik, Martin och Lennart ställer upp som 

kursledare. Vi bör diskutera kostnad-ekonomi med SV. En del tycker det börjar bli 

dyrt. Nils-Erik o Styrbjörn fixar ett möte med SV. Bättre med egen lokal – SVs 

lokaler upplevs som trånga. Inte bra i pandemitider. 

• Söndagsträffar ordnas som vanligt. 

• En matträff ordnas tidigt till våren. Ev med någon gästföreläsare (ex.vis bibruden). 

• Studiebesök ordnas. Ett förslag är bimuseet i Uppvidinge. (som fick ställas in för två 

år sedan) 

• Deltaga i matmässan i Ronneby. Sälja honung. 

• Ordna föreläsning om salvor, etc. Ev. köpa in böcker om detta. 

• Ordna studiecirkel i drottningodling. På nytt kursmaterial från SBR. 

• Kan föreningen ha en depå för bulk-honung? 

 

§11 Medlemsavgift 2023 

Förslag till årsmötet är att vi inte ska ta ut nån föreningsavgift. 
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§12 Ansökan om sponsring från Sparbanken 

Lars informerade om att vid de flesta ansökningar om sponsring krävs att man redovisar vad 

man har för policy för jämlikhet mellan könen och kring hållbarhet. Han vill ha in synpunkter 

på detta så att vi eventuellt kan skapa ett policydokument för föreningen. Kan sedan användas 
i olika sammanhang av föreningen. Bl.a. vid ansökan om sponsring. 

För SBR centralt och på distriktsnivå verkar inte heller finnas nån policy kring detta i dag. 

 

Ett lämpligt objekt att söka bidrag till skulle kunna vara demo-kupan i lektionssalen på 

naturskolan. Den är ju till för undervisning av barn och ungdomar.  

Den som finns där i dag är gammal och väldigt svårskött. Vi ombads kolla upp vad som finns 

på marknaden för detta ändamål. 

 

Sparbanken har en del jippon ibland. Vid sponsring skulle föreningen kunna deltaga och 

informera om biodling och sälja honung. 

 

En annan sak skulle kunna vara att söka sponsring för stadsbiodling. Och stödja de som ställer 

upp att sköta ett sådant samhälle. Kan bli problem skattetekniskt? 

 

Ansökan om sponsring ska vara inlämnad under november månad. Lars vill ha lite mera 

konkreta underlag innan han kan söka sponsring. 

 

§13 Övriga frågor 

Honung till salu 

Nils-Erik informerade om att det finns ca 170 burkar honung kvar att sälja. Marie informerar 

vid lämpligt utskick att medlemmarna gärna får köpa eller förmedla denna honung. 

Alla uppmanas hålla ögonen öppna för event och marknader där vi eventuellt kan vara med o 

sälja honung. 

 

Årsrapport 

Marie påminner om att lämna in årsrapport. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

 

Marie Algotsson (ordförande)  

 

 

Ursula Knutsson (justerare) 


