
Styrelsemöte 2018-04-03 
Närvarande:  

Eskil Haglund, Veine Sjöberg, Helene Nyman, Mikael Ekström 

Allmän info 

 Eskil och Veine har besökt Honungsförmedlingen i Bunn. De ska annonsera hos 
föreningarna via hemsida. Vi har uppgivet Mikael som kontaktperson. Då får vi 
500SEK för att vi annonserar.  

 SBR har skickat ut info / om ”GDPR” (nya personuppgiftslagen), så som en 
konsekvens så kommer vi inte att distribuera medlemsregister till alla  

 Försäljning av honung via Mantorp – Man får satt marknadspris 30dgr efter 
invägning, sedan möjligen ett tillägg. 

 Amerikans yngelröta kan ligga latent i 35-40 år…. och det går i stort sett inte att koka 
bort det… - Sköter man samhällen bra så sköter bina detta själva (om de är starka och 
bra så hanterar ”städbina det”).  

Gäddans dag (15 april 10.00-14.00)  

 Vi beställer ett snabbtält med fyra sidor. Skickas direkt till Veine - 1 865,75 (15% 
rabatt) plus 265,89 för frakten. 1-2 dgr leveranstid. Faktura via Klarna till Veines e-
mail.  

 Eskil ringer runt för att kolla om några kan hjälpa till – behöver nog vara 4-5 personer.  
 Veine har tagit fram broschyrer / material att dela ut. Veine tar med campingbordet. 

Veine tar med lite grejer / verktyg 
 33 burkar (500g) att sälja av föreningens honung – 50SEK per burk 

Bigården  

 Vi startar torsdagen den 3 maj  
 Eskil uppdaterar schemat och skickar till Mikael så lägger han in det på webb-sidan 
 Kolla om något ska ändras i texten på hemsidan och hör av er till Mikael 

Andra träffar (förutom Bigården) 

 Funderade på studiebesök på Mantorp – de guidar och bjuder på kaffe – fråga vid 
bigårdsmöte 

 Träff vid Tuvas Café som en möjlighet – bestäms vid torsdagarna isf. 
 Tipsade om Skogens Honung och Café hos Lars i Flohult 

Övrigt 

 Ger Veine i uppdrag att köpa hem några slöjor och 7-8 par handskar (blå) i olika 
storlekar, och om något övrigt sakna… 

 Kvar av burkar: 12 flak av 700gr kvar (24st i varje), 45 flak av 500 gr (30 i varje) 
 Beställa 1 pall med 700gr som medlemmarna kan köpa 



 SBR har en ”pall” med allt som behövs för utställningar osv. Vore bra om Distriktet 
tar hem en till varje distrikt 

 Vi har 38.600SEK i kassan. 

 

Vid pennan:    Justeras: 

 

__________________________  ________________________________ 

Mikael Ekström   Eskil Haglund 


