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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2022-11-16 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

• Marie Algotsson 

• Styrbjörn Gustafsson 

• Nils-Erik Svensson 

• Anastasia Plyusova Binders 

• Göran Cederqvist 

• Ursula Knutsson 

• Mattias Mattsson 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande Göran 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 

Dokumentet om jämställdhet och likabehandling skall kompletteras med versionsdatum. 

Marie fixar detta. 

I övrigt inga kommentarer på protokollet. 

 

§5 Ekonomisk rapport 

430 burkar har fakturerats mot Södra. Ytterligare 30 st levererade av Marie, skall faktureras. 

Jenny fixar detta. 
I övrigt har inte mycket hänt vad gäller ekonomin, sedan årsmötet. 

 

§6 Medlemsantal 

Det finns 70 medlemmar i föreningen just nu. 

Förslag framfördes att föra en liggare över antal besökare på våra träffar. Beslutades att detta 

ska göras kommande säsong. Styrelsen ansvarig. 

 

§7 Kursverksamheten 

Nybörjarkurs planeras även 2023. Nils-Erik håller i detta tillsammans med Martin o Lennart. 

Kurskostnader betalas av SV. Nils-Erik ber Jenny kolla så att dessa betalas ut. 

En allmän åsikt är att vi får betalt per kursmedlem? Så är det inte i dagsläget. Styrbjörn 

kollar upp lite vad som gäller.  

På grund av Amerikansk Yngelröta behövs troligen fler skyddskläder och utrustning till nästa 

säsong. 
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§8 Planering söndagsträffar och önskade aktiviteter 

Datum för ”söndagsträffar” sätts av styrelsen längre fram. Avsikten är att flytta de flesta 

träffarna till vardagskvällar istället. 

Bestämdes att vi ska ha en träff om salvor, etc under andra halvan av januari. Göran ber 
Anita bestämma datum och skicka ut inbjudan. 

Om det går bör vi även ha en träff om bihälsa-bisjukdomar. Göran kontaktar Länsstyrelsen 

eller bitillsyningsman och undersöker om nån kan komma. 

 

§9 Rapport från distriktet 

Distriktet hade styrelsemöte den 1 nov. Bl.a. följande behandlades då 

Am. Yngelröta 

I den östra delen av Blekinge är man inte medveten om den Am. Yngelröta som finns i våra 

trakter. 

Medlemsregister 

Nytt medlemsregister skall implementeras snart. 

I dag finns det 16 800 medlemmar i SBR Sverige. Under 2022 har medlemantalet ökat med 

200. 

Djurhälsoförordning 

Ny djurhälsoförordning, för bin, inom jordbruksverket/länsstyrelsen som planerades vara klar 

2023 blir försenad till 2024. 

Bihälsa 

Efter distriktets årsmöte den 26 febr kommer en information om bihälsa. 

Distriktet är angelägna om att en från varje förening är ansvarig för och med i en grupp om 

bihälsa. 

 

Styrbjörn har skickat ut protokoll från mötet till styrelsen. Nästa styrelsemöte för distriktet är 

den 15 dec. 

 

§10 Arbetet med jämställdhet och jämlikhet 

Detta tas upp senare under 2023. 

 

§11 Vilket behov har vi på lokal i Ire? Storlek, livsmedelsgodkänd, värme, el, vatten. 

Slunga honung där också? 

Göran har kollat upp förhållandena i Ire.  

Länsstyrelsen äger området och lokalerna. Kreativum hyr skolan av länsstyrelsen. 

Enligt Eva som är föreståndare för skolan, fyller verksamheten med bin i en mycket stor 

pedagogisk roll i deras undervisning. 

Göran har pratat med Länsstyrelsen(Cecilia) om våra planer och önskemål om lokal i Ire. De 

var inte negativa till detta och lovade undersöka saken, men ville att vi skulle ta fram nåt 

förslag. 

Kan det vara en inredd container som kläs så att den smälter in i miljön? Placering bakom 

ladan vid hönshuset? Kan vi söka EU-pengar till detta från Sydostleader? 

Beslutades att vi tillsätter en grupp som jobbar vidare med detta och tar fram ett förslag som 

presenteras för övriga styrelsen. Förslag på namn framfördes. Göran kontaktar berörda och 

sätter igång gruppen. 
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§12 Utse representant för bihälsa till distriktet 

Det råder en del oklarheter om vad detta innebär. Hur omfattande är uppdraget? Vilka 

arbetsuppgifter ingår?  

Förslag framfördes om att be Lena(från distriktet) komma hit på nästa möte och berätta mer 
om detta. 

Förfrågan skickas ut till alla medlemmar om det finns nån som är intresserad. 

 

§13 Sponsoravtal Sparbanken i Karlshamn. Ska vi lämna en eller två lådor? 

Beslutades att lämna över 2 lådor med 500 gr burkar. Lämnas över vid möte med Sparbanken 

för att byta företrädare för föreningen. Lämpligt att lämna över lite kort info med några bilder 

om vår verksamhet under den gångna säsongen. Göran fixar detta. Nils-Erik hjälper till 

genom att ta bild på sponsorkupan i Ire. 

Info ska skickas ut till medlemmar om att föreningen får 100 kr vid rådgivningsmöte på 

Sparbanken om deltagaren så önskar. Göran skickar ut detta vid lämpligt tillfälle. 

Denna info läggs även in på föreningens hemsida(Nils-Erik) 

Rapport och info om sponsrad bikupa ska skickas till Sparbanken under våren-sommaren 

2023. 

Punkten ”Sponsoravtal” ska finnas med på styrelsemötenas dagordning i fortsättningen, så att 

inget i tecknade avtal glöms bort. 

 

§14 Honungsbedömning distriktet 28/11 i Bräkne Härads bistuga 

Nils-Erik är anmäld till detta. Har två utvalda burkar med sig från årets honungsbedömning. 

Den ena från Mona o Björn Tiwe och den andra från Marie Algotsson. 

 

§15 Övriga frågor 

Nästa möte 

Göran återkommer med datum när det börjar bli dags framåt februari. 

Ire-regler 

Styrelsen bör ta fram regler för besökare på biträffarna i Ire nästa säsong. Med hänsyn till 

Amerikansk Yngelröta. Vilka kläder och redskap ska/kan användas? 

Hemsidan 

Ska uppdateras med aktuella förändringar som årsmötet föranledde. (Nils-Erik) 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

 

Göran Cederqvist (ordförande)  

 

 

Ursula Knutsson (justerare) 


