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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2016 

 

Plats:  Ire Naturskola 

Närvarande:  

 Stig Boklund 

 Bengt Eriksson 

 Mogens Vedel 

 Åke Månsson 

 Nils-Erik Svensson 

 Göran Åstrand 

 Christel Englesson 

 Anna Erlandsson 

 Hans Erlandsson 

 Per-Arne Thorell 

 Marie Algotsson 

 Ursula Knutsson 

 Lennart Ekbergh 

 Gösta Andersson 

 Martin Andersson 

 Hans Brorsson 

 Petronella Petersson 

 Lars Fornander 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande, Hans Erlandsson  hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Hans Erlandsson  och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

Till justeringsledamöter valdes Marie Algotsson och Bengt Eriksson. 

 

§3 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelse till årsmötet har skett via mail. Till de som ej har mail har brev skickats ut. 

Mötet godkänner kallelsen. 

 

§4 Föredragningslistans godkännande 

Mötet godkänner föredragningslistan. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för år 2016 lästes upp och godkändes av mötet.  Se bilaga 1 
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Bokslut, kassa 

Göran läste upp den ekonomiska årsrapporten och redogjorde för den ekonomiska ställningen 

just nu. För ett år sedan hade vi 12 143 kr i kassan och just nu finns det en tillgång på 14 558 

kr. Dessutom finns 69 burkar osåld honung för vilka intäkten hamnar på nästa verksamhetsår. 

Bokslutet godkändes. 

 

Revisionsberättelse 

Göran läste upp revisionsberättelsen, vilken Åke Månsson har reviderat och godkänt. Se 

bilaga 2. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt eller förbund 

Föreningen har fått två mallar från SBR som är tänkta att skickas ut till berörd kommun. 

Dessa har skickats ut till alla via mail från Hans. 

Den ena handlar om samarbete genom demostrationsbigårdar och medverkan vid 

kommundagar, etc. Mötet tyckte att vi redan är igång med detta genom bl.a. vår bigård på 

kommunens anläggning i Ire. 

Den andra handlar om råd och påtryckningar så att kommunen sköter sina grönområden och 

växter på ett bivänligt sätt. Gäller även tidpunkt för klippning av vägkanter där vi tycker att 

kommunen oftast är för tidigt ute. 

Beslöts att denna andra skrivelse skall skickas till kommunen. Hans ansvarar för detta. 

 

§8 Motioner 

Inga motioner har inkommit till detta möte förutom det förslag som Hans tagit fram om ändring av  

församlingsgränser för bitillsyn och flyttning av bin och utrustning.  

Eftersom det finns många olika åsikter om detta beslutades att flytta fram denna motion till nästa år, så att 

det hinner diskuteras mer. 

 

En diskussion om medlemsavgifterna till SBR fördes också. Många tycker att den är för hög jämfört med 

de saker vi får från Distriktet och SBR centralt. Dessutom borde en större andel gå till lokalföreningen. 

Som det är i dag betalar medlemmar från Ireortens Biodlarförening 435 kr. Av dessa går det mesta till 

SBR centralt och en del till Blekinge distrikt. 0 kr av den inbetalda medlemsavgiften går till vår förening. 

Petronella fick i uppdrag att ta fram ett förslag till motion om detta så att det förhoppningsvis kan lämnas 

in till distriktet senast den 10 dec. Förslaget skickas ut till styrelsen för godkännande innan det lämnas in. 

 

§9 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

Möten o träffar 

Söndagsträffarna fungerar bra och är ganska välbesökta. Vi fortsätter med dessa.  

Förslag om lämplig studieresa mottages tacksamt. 

Nybörjarkurs 

Nybörjarkurs planeras även under 2016. Några intressenter finns redan. 

Nils-Erik, Anna och eventuellt Christel ansvarar för detta.  
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Vaxsmältare 

Det är ont om inhemsk vax just nu i Sverige. Biredskapsaffärerna har börjat ställa krav på att man måste 

lämna in gammal vax för att få köpa nya vaxkakor. 

Därför har föreningen köpt in en vaxsmältare, som visades upp före mötet. Det är tänkt att denna skall 

kunna lånas ut till medlemmar mot en mindre avgift. Göran o Nils-Erik ser till att rutiner för detta 

kommer igång snarast. 

Drottningodling 

Lennart fick i uppdrag att försöka få igång detta till våren. Kanske kan ta hjälp av Petronella som gick 

kurs i somras. 

Medlemsavgift 

Beslutades att föreningen skall börja ta ut en avgift på 50 kr. Detta slår igenom först år 2018, eftersom 

medlemsavgifterna för 2017 redan är utskickade från SBR. Hans meddelar SBR detta. 

Övrigt 

Distriktets styrelse 

Bengt Lindeqvist har varit med i distriktets styrelse under de två sista åren. Tyvärr har han inte kunnat 

delta i den omfattning som krävs.  Han hoppar därför av denna post. 

Som ny representant för föreningen föreslogs Christel. Hon ville fundera och återkommer till Hans med 

besked. Petronellas namn nämndes också i detta sammanhang. 

Efter det formella årsmötet bestämdes att Per-Arne Thorell föreslås till ny medlem i distriktsstyrelsen. 

 

§10 Val av ordförande  

Hans Erlandsson omvaldes till ordförande. På ett år. 

 

§11 Val av styrelseledamöter (6 st) 

Styrelsen utökas från 5 till 7 personer. Detta eftersom SBR centralt bestämt att suppleanter 

skall ej finnas längre. 

 Ursula Knutsson (1 år kvar) 

 Göran Åstrand (1 år kvar) 

 Nils-Erik Svensson (omval på 2 år) 

 Lennart Ekbergh (nyval på 2 år) 

 Christel Englesson (nyval på 2 år) 

 Mogens Vedel (nyval på 1 år) 

 

§12 Val av styrelsesuppleanter 

 Ej aktuellt. Se §11. 

 

§13 Val av eventuella kommittéer (honungsbedömning) 

Till att ingå i honungsbedömningskommittén omvaldes 

 Nils-Erik Svensson (sammankallande) 

 Per-Arne Thorell 

 Mogens Vedel 

 Anna Erlandsson 

 

§14 Val av revisor 

Åke Månsson omvaldes till revisor. 
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§15 Val av revisorssuppleant 

Per-Arne Thorell omvaldes till revisorsuppleant. 

 

§16 Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes följande 

 Per-Arne Thorell (sammankallande) 

 Stig Boklund 

 Marie Algotsson 

 

§17 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st 

Till att representera föreningen vid distriktets årsmöte valdes 

 Hans Erlandsson 

 Anna Erlandsson 

 

§18 Övriga frågor 

Familjemedlem 

Frågan ställdes hur man blir familjemedlem.  

Man anmäler detta på SBRs hemsida. Kostnad 50 kr. 

Bikupa vid dagis  

Dagiset i Ringamåla kommer att få en inritning mot naturen. Föreningen har fått en förfrågan 

om det är möjligt att ha en bikupa vid eller i närheten av dagiset. 

Ansågs att föreningen just nu inte orkar med att sköta mer än de tre kupor man har vid 

bigården i Ire. Däremot kanske nån medlem kan ställa nån kupa i närheten. Finns intresse för 

detta kontakta Nils-Erik eller personalen vid Naturskolan i Ire. 

 

Årsrapporter 

Årsrapporterna har samlats in av Hans.  

Lite statistik från årsrapporterna: 18 stycken har lämnat rapport 2016. (17 st 2015) 

Antal medlemmar i föreningen                40 st 

 

Invintrade samhällen hösten 2015 85 st 

Invintrade samhällen hösten 2016 95 st 

Vinterförluster  6   st                                     (2015 9 st) 

Honungsskörd totalt 2016  3102 kg                                (2015 3157 kg) 

Snitt per samhälle 2016      39 kg    (3102 / (85-6))   (2015 33 kg) 

 

Hans ser till att rapporter fylls i och skickas till SBR. 

 

§19 Mötets avslutande 

Hans förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter bjöds på god fika som Anna och Hans ordnat. 
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Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande)    Marie Algotsson                    Bengt Eriksson 
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Bilaga 1  Verksamhetsberättelse 2016 

Under året som gått har följande aktiviteter förekommit 

 

 Nybörjarkurs har hållits av Nils-Erik och Anna i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 8 deltagare förutom Nils-Erik och Anna. 4 av deltagarna från årets kurs 

har från föreningen fått varsin avläggare och är alltså nu biägare. De har även blivit 

medlemmar i vår förening. Några har för avsikt att starta upp nästa vår. 

Nybörjarna har haft sina kupor vid bigården i Ire och fått hjälp med att sköta sina bin 

av de mer erfarna biodlarna. Kuporna flyttades sedan hem under september månad. 

 

 Nils-Erik o Anna har deltagit i SBRs utbildning för cirkelledare. Anna i Hässleholm 

och Nils-Erik i Växjö. Genomgång av nya böcker och studiematerial gjordes på 

kursen. 

 

 Förutom årsmötet så har styrelsemöte hållits vid tre tillfällen under året.  

 

 Hans och Anna deltog i Blekinge Biodlaredistrikts årsmöte i februari.  

 

 En fin vintersöndag bjöd Hans och Anna in till vaxsmältning. De visade hur de gör när 

de smälter ramar och vax med hjälp av vedeldad kokgryta. Ett tiotal medlemmar 

visade intresse. 

 

 Den 12 mars var det stor bimässa i Malmö. Beecom som detta år var i Sverige. Hans, 

Anna, Lennarth, Nils-Erik och Petronella från vår förening var där och tittade på 

mängder med utrustning och lyssnade på intressanta föredrag. 

 

 Nils-Erik och Petronella deltog i somras i drottningodlingskurs i Bräkne-Hoby som 

ordnades av distriktet. 

 

 Gemensamma inköp av glasburkar har gjorts i föreningens regi. Inköpen gjordes från 

Töreboda biredskap. Två pallar beställdes hem och fördelades sedan mellan ett antal 

medlemmar. Föreningen köpte även in 5 st frigolitkupor tidigt i våras då det var 

extrapris. Fyra av dessa har sedan sålts vidare till medlemmar. En har föreningen 

behållit för att kunna göra avläggare i. 

 

 Söndagsträffar vid bigården i Ire pågick som vanligt under sommaren. Dessa verkar 

uppskattas och var flitigt besökta. Vi hade även bigården öppen för besökare under 

”Biets dag” den 29 maj. Då var även Ivar Björegren med oss på en uppskattad 

promenad i Ire och berättade om alla växter som finns där. Ca 20 personer var med. 

 

 En avläggare från de två gamla samhällena i Ire har gjorts. Denna förärades en av 

nybörjarna.  Dessutom har stock-kupan svärmat ett par gånger. Tyvärr har vi ej varit 

på plats och kunat ta hand om dessa svärmar denna säsongen. Tre samhällen i Ire har 

invintrats.  
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Samhällena i Ire har skattats vid fyra tillfällen och gett 165 kg honung. Nytt rekord ? 

Försäljning av denna stärker Föreningens kassa med ca 12 000 kr.  

 

 Ett gäng inom Hembygdsföreningen i Ringamåla håller på med att ta fram innehåll till 

en ny Ringamålabok. Nils-Erik har bidragit med ett kapitel om biodling i Ringamåla. 

Boken beräknas komma i tryck i början på 2017. 

 

 Föreningen deltog (Nils-Erik o Mogens) den 7 maj på ”Växtloppisdag” i Bygdegården 

Högaböke som ordnades av Svängsta Trädgårdsförening. Där visade vi bi i en demo-

kupa och sålde honung. Mycket folk var intresserade. Marie och Nils-Erik var även på 

trädgårdsdagen i Svängsta den 13 augusti och sålde honung. Beroende på blåst och 

regn blev resultatet där ganska dåligt.   

 

 Honungsbedömning anordnades den 16 oktober på bigården i Ire. 14 medlemmar fick 

sin honung bedömd. Alla fick sin honung godkänd. Samma dag behandlades 

Föreningens tre samhällen med oxalsyra mot Varoa. 
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