Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås - Ålems Biodlareförening i
Tålebo 14-11-2017
Närvarande enligt cirkulerad lista: Per Berg, Bjarne Bodenholm, Rolf Brålander, Max
Brålander, Mikael Ekström, Eskil Haglund, Christina Hamrin, Lennart Hamrin, Nils-Gösta
Jonasson, Olov Karlgren, Niclas Lingeskär, Urban Lindgren, Håkan Nilsson, Anders Norberg,
Helene Nyman, Åke Petersson, Weine Sjöberg Jessica Svensson och Ulf Thölke.
Öppnande: Ordf. Eskil Haglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Mötesfunktionärer: Eskil Haglund valdes till mötesordf., Nils-Gösta Jonasson till sekr. för
mötet och Helen Nyman och Mikael Ekstrom till rösträknare och att tillsammans med ordf.
justera protokollet.
Dagordning: Föreslagen dagordning godkändes.
Verksamhetsberättelse: Föreningens medlemmar har i höst invintrat 207 samhällen, vilket är
20 fler än föregående år. Den sammanlagda honungsskörden uppgick till 7394 kg, vilket ger ett
snitt på 39,5 kg/samhälle. Variationen mellan samhällena ligger från 10 till 63 kg.
Honungsskörden i bigården hamnade på 109 kg. 63 burkar har tappats upp till försäljning,
vilket bör ökas till nästa år eftersom efterfrågan är god. 5 samhällen har invintrats.
Föreningens bigård har varit en uppskattad plats för medlemmarna på torsdagskvällarna
mellan 4/5 och 24/8. I snitt har 16 medlemmar varit närvarande. Drottningodlingen har
dragits med en del bekymmer. 43 framtagna drottningceller har resulterat i alltför få
drottningar. Nya friska tag nästa år.
Föreningen har tillhandahållit oxalsyra till medlemmar för att stötta varroabekämpningen. Via
honungsdepån hos Eskil, har föreningsmedlemmar levererat 1000 kg honung till Mantorp och
grannföreningar har bidragit med ytterligare 800 kg. Föreningen har varit aktiv vid Gäddans
Dag och vid Hembygdsföreningens höstmarknad. Intresset för biodling och honung är stort,
inte minst efter konstaterandet av den färska honungens förmåga att döda
antibiotikaresistenta bakterier. Snickeriverksamheten i centralskolan har fortgått under året
med tillverkning av varierande biodlingsmateriel. Weine Sjöberg
har återigen genomfört en nybörjarkurs i biodling där även ”utsocknes” lärjungar varit med.
Kassarapport: Kassören redovisar en behållning på 34997kr, vilket betyder ett plusresultat
med 687 kr.
Ansvarsfrihet: Efter revisorernas berättelse och på ordf. fråga beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Val av styrelse: ordf. Eskil Haglund, v.ordf. Weine Sjciberg, sekr. Mikael Ekström, kassör Åke
Petersson, ledamot Helen Nyman.
VaI av revisorer: Per Bergh och Ronny Wegnebring omvaldes med Anders Norberg och
Christian Sehler som ersättare.

Honungsbedömning: Per Bergh ordf., Olof Karlgren och Urban Lindgren valdes till
bedömningskommitté, med Nils-Gösta Jonasson som sekreterare.
Sjukdomsansvarig: Olov Karlgren är sjukdomsansvarig och skall kontaktas om man t.ex. tänker
sälja eller flytta samhällen utanför församlingsgränsen. Okända svärmar och förekomst av
misstänkt yngelröta skall ovillkorligen, särskilt det sistnämnda, anmälas till honom.
Länsförbundsårsmöte: Till att representera föreningen valdes Jessica svensson och Weine
Sjöberg. Tidpunkt: 11-02-2018.
Årsavgift: Den del av medlemsavgiften till SBR, som skall tillfalla lokalföreningen, skall vara
oförändrad 40 kr for år 2019.
Föreningsbigården 2018: samma upplägg som tidigare år, eftersom det har fungerat bra.
lnfo från distriktet: Ordförandemöte i december. Årsmöte 11 febr. 2018.
Övriga frågor: Förekom en kortare diskussion om ”Flow Hive”-kupan. Mer finns att läsa i
Bitidningen t.ex. i nr 9 2016.
Genomfördes en utlottning av materiell lämpligt för biodling
Mötets avslutning: Ordf. tackade för visat intresse och inbjöd till kaffe och smörgåstårta samt
avslutade mötet. Därefter genomfördes honungsbedömning från 17 olika biodlare.

