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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2022-10-03 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

• Marie Algotsson 

• Styrbjörn Gustafsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Martin Andersson 

• Göran Cederqvist 

• Catharina Olofsson 

 

§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 Martin Andersson. 

 

§4 Föregående protokoll 

I slutet på augusti laddades demokupan i lektionssalen i Ire. Tyvärr dog dessa bin efter mindre 

än en vecka. Med stor sannolikhet beroende på röveri. 

Nu är en ny omgång med bin insatta. Från Lennart i Asarum.  

I övrigt inga kommentarer. 

 

§5 Ekonomisk rapport 

Jenny hade tagit fram en redovisning av ekonomin inför årsmötet. 

Mötet godkände denna. 

 

§6 Årsmötesplanering 

Av Marie kompletterad inventarieförteckning gicks igenom. Godkändes med några tillägg 

som Marie skulle göra. 

Verksamhetsplanen godkändes. Poängterades att punkten gällande ny lokal i Ire nu har blivit 

än viktigare, pga utbrottet av amerikansk yngelröta. Arbetsgrupp bör startas omedelbart efter 

årsmötet för att jobba med detta. Kontakter bör tas med Eva som är föreståndare på skolan, 

för att reda ut vilka som äger/ansvarar för byggnaderna där. 

Verksamhetbeskrivningen gicks igenom. Godkändes med några tillägg/ändringar som Marie 

skulle göra. 

Bibruden kommer den 30 okt kl 15. Efter hennes föredrag blir det fika. Sedan årsmöte ca kl 

17. 

Påminn om årsrapporten i nästa info-mail. (Marie) 

Punkten ”Jämnlikhet” skall läggas till på dagordningen. (Marie) 

Catarina fixar fika med frallor till årsmötet. 
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§7 Information från valberedningen 

Catharina informerade om läget inför årsmötet.  

Till samtliga platser i styrelsen och revisorer finns det nu namn. Dock ska extern revisor 
tillfrågas.(Marie lovade göra detta). 

 

§13 Övriga frågor 

Present till medlemmar 

Göran hade kommit med ett förslag på kassar. Catharina undersöker prisbilden. 

Föreningen har ett antal t-shirts över från sommarens marknader. Beslutades att dessa delas ut 

till de som kommer på årsmötet. Räcker de inte eller storlek saknas beställes dessa in för 

senare leverans. Marie informerar om denna present i kallelsen till årsmötet. 

Om någon vill köpa t-shirts så bestämdes priset till 150 kr. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

 

Marie Algotsson (ordförande)  

 

 

Martin Andersson (justerare) 


