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Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2012-03-29 

 

Plats:  Hos Lars Nilsson i Grimsmåla 

Närvarande:  

 Stig Boklund 

 Bengt Eriksson 

 Hans Erlandsson 

 Lars Nilsson 

 Nils-Erik Svensson 

 

Någon färdig dagordning hade vi inte, utan syftet med mötet var att diskutera och sätta datum 

på de aktiviteter som på årsmötet presenterades i verksamhetsplanen för 2012.  

 

§1 Möten, träffar 

Söndagsträffarna 

Söndagsträffarna vid bigården i Ihre fortsätter ungefär på samma sätt som förra sommaren. 

6 maj kl 10:00 Första träffen blir denna söndag. Förutom att titta till bina, så har vi då också 

ett vårmöte, där vi diskuterar kommande aktiviteter samt även diskuterar hur bina klarat 

vintern och våren. 

20 maj tom 8 juli. Under denna period träffas vi varje söndag kl 10 i Ihre om inget annat 

meddelas. Efter den 8 juli bestämmer vi tidpunkt löpande. 

 

Utflykt till Joel Svensson 

18 maj gör vi en utflykt till Joel Svenssons i Munka-Ljungby. Några i föreningen har gjort 

detta tidigare år, men nu ger vi möjlighet för flera att följa med. Planerad avresa kl 07:30. 

Anmäl till Hans, Lars eller Nils-Erik om ni är intresserade av att följa med. 

 

Studiebesök 

Det finns nu en yrkesbiodlare i Karlshamn. Hans undersöker om föreningen är välkomna på 

ett studiebesök där. 

 

§2 Nybörjarkurs 

Nils-Erik och Lars håller just nu i en nybörjarkurs tillsammans med SV i Karlshamn. Det är 

åtta deltagare. Parallellt med denna hålls också en annan kurs med ungefär lika många 

deltagare. Så förhoppningsvis så får vi ett antal nya biodlare i trakten framåt. 

Deltagarna i kursen har undrat om vi har möjlighet att fixa ett nytt samhälle till dem om de 

startar upp med biodling. Vi var överens om att vi med hjälp av svärmar och avläggare borde 

kunna fixa detta. Går de med i vår förening så kan man nog få ett samhälle gratis eller till en 

ringa kostnad. Nils-Erik tar fram en företeckning med intresserade och deras telefonnr, så att 

vi kan kontakta dem när vi har ett samhälle. 

 

§3 Samverkan med andra föreningar 

Inget aktivt agerande mot Karlshamns biodlarförening. De är välkomna till vår förening om 

de beslutar sig för att lägga ner föreningen. 

 

Lars har ej hunnit kontakta Tingsryd för ytterligare samarbete. 

 

§4 Drottningodlingskurs 

Hans o Stig kollar upp om detta går att ordna tillsammans med Erik. 
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§5 Inköp drottningar 

Om behov finns så kommer föreningen att sponsra inköp av drottningar till de som är aktiva i 

föreningen. Genom detta så förbättrar vi på sikt bistammen i föreningen. 

 

Kan vi odla drottningar själva, enligt ovan, så är naturligtvis detta att föredra. 

 

§6 Trädkupa - halmkupa 

Lars har ej hunnit kolla trädkupan med Lennart ännu. 

 

Vad gäller halmkupan så kollar Stig och Hans upp om alla delar som behövs finns. 

 

§7 Hemsida 

Vi har nu en flik under Ringamålas hemsida som föreningen kan utnyttja. Här finns lite 

allmänt om föreningen, samt protokoll från möten. 

Ni når den på följande adress www.ringamala.se och sedan under fliken ”Föreningar”. 

Har ni synpunkter eller vi ha något inlagt så kontakta Nils-Erik. 

 

§8 Medlemslista 

Lars hade fått en ny medlemslista. Vi hade följande frågor och synpunkter 

 Vi är nu 18 medlemmar. Sedan i höstas har två försvunnit från föreningen. Det är 

Sören Petersson som lämnat föreningen och Jan-Åke Erlandsson som står som vilande 

medlem  tills vidare. 

 Allan Mattsson finns fortfarande med trots att vi meddelat SBR. Nils-Erik påminner 

SBR igen. 

 Vi bör nog kunna komplettera med ytterligare några mail-adresser. Nils-Erik kollar 

upp detta och tar fram en distributionslista som vi kan använda när vi behöver få ut 

info till våra medlemmar. 

 Hans är ju ny ordförande i föreningen. Varför får inte han info (ex-vis 

medlemsförtekning) från SBR. Nils-Erik kollar upp detta med SBR också. 

 

§9 Honungspris 

Vi diskuterade om vi kunde ha ett rekommenderat entydigt pris från samtliga medlemmar för 

den honung vi säljer. Förra året låg priset på 40:-, 45:- och 50:- för en 700 grams burk, 

beroende på vem som sålde. Förslag framfördes att vi skulle höja priset till 55:-. 

Något gehör för detta kom dock ej. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Hans Erlandsson (ordförande) 

 

 

 

http://www.ringamala.se/

