Årsmöte Mönsterås - Ålems Biodlareförening
Tålebo, 2018-11-12
Närvarande enligt cirkulerad lista (22): Per Berg, Bjarne Bodenholm, Hans Norberg, Ronny
Wegnebring, Mikael Ekström, Eskil Haglund, Christina Hamrin, Lennart Hamrin, Nils-Gösta
Jonasson, Olov Karlgren, Niclas Lingeskär, Urban Lindgren, Håkan Nilsson, Anders Norberg,
Åke Petersson, Weine Sjöberg, Jessica Svensson, Pierre Sterkx, Helené Wegnebring, Håkan
Ekström, Victor Andersson och Christian Sehler.
Öppnande: Ordf. Eskil Haglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Dagordning: Föreslagen dagordning godkändes.
Mötesfunktionärer: Eskil Haglund valdes till mötesordf., Mikael Ekström till sekr. för mötet
och Håkan Nilsson och Håkan Ekström till rösträknare och att tillsammans med ordf. justera
protokollet.
Verksamhetsberättelse: Slöjd varje torsdagskväll. Tillverkar tex 5 lådor till föreningen, 25
totalt. Årsrapporter - 20 av 37 inkomna (skicka gärna in). Föreningens medlemmar har i höst
invintrat 161 samhällen vinterförluster, den sammanlagda honungsskörden uppgick till 5745
kg, vilket ger ett snitt på 35 kg/samhälle. Variationen mellan samhällena ligger från 3 till 64 kg.
Honungsskörden i bigården hamnade på 239 kg. 108 burkar har tappats upp till försäljning,
Sålt vid två tillfällen (bl.a. gäddans dag). 5 samhällen har invintrats och föreningens bigård har
varit en populär för medlemmarna på torsdagskvällarna. I snitt har 14,3 medlemmar varit
närvarande. Drottningodlingen har dragits med en del bekymmer.
160 framtagna drottningceller har resulterat få drottningar, endast 37 antagna. Föreningen
har tillhandahållit oxalsyra till medlemmar för att stötta varroabekämpningen.
Via honungsdepån hos Eskil, har föreningsmedlemmar levererat 2500 kg honung till Mantorp.
Weine Sjöberg genomför en till nybörjarkurs - 10 anmälda till kurs med Weine men endast 5
kvar som fortsätter. Vi har ökat från 33 till 37 medlemmar i föreningen.
Kassarapport: Kassören redovisar en behållning på 34 577 kr, vilket ger ett negativt resultat
med -420 kr jmf med förra året. Vi har dock ett större lager på 9 945 kr, vilket ger ett totalt
plusresultat jmf med förra årets resultat.
Ansvarsfrihet: Efter revisorernas berättelse och på ordf. fråga beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Val av styrelse: Ingen har hört av sig till valberedning om att sluta i styrelsen. Val: ordf. Eskil
Haglund, v.ordf. Weine Sjöberg, sekr. Mikael Ekström, kassör Åke Petersson, ledamot Helen
Nyman.
VaI av revisorer: Per Bergh och Ronny Wegnebring omvaldes, med Anders Norberg som
ersättare.

Honungsbedömning: Per Bergh ordf., Olof Karlgren och Christian Sehler valdes till
bedömningskommitté, med Mikael Ekström som sekreterare.
Sjukdomsansvarig: Olov Karlgren valdes till sjukdomsansvarig. Olov 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: Kommer att vara på Öland. Till att representera föreningen valdes Eskil
Haglund och Jessica Svensson (troligen den 10 februari 2019) med Weine Sjöberg som
suppleant.
Årsavgift: Den del av medlemsavgiften till SBR, som skall tillfalla lokalföreningen, skall vara
oförändrad 40 kr för år 2020.
Föreningsbigården sommaren 2019: Bra om vi kan få hit någon som kan mer om
drottningsbiodling, tex Mörlunda eller Högsby, men viktigt att det är ngn som ”kan något”.
Vi har inte hört något om att vi inte ska få vara kvar. Så länge huset inte är sålt som den gamla
farbrorn bodde i så får vi nog vara kvar.
Annars samma upplägg som tidigare år, eftersom det har fungerat bra.
lnfo från distriktet: Haft en del olika aktiviteter, såsom tex föresläsare i Ingelstorp (57
personer deltog). Distriktsbigården är aktiv och man kan även hämta larver där. Eskil hämtade
bl.a. larver där.
Valberedning: Jessica Svensson, Ulf Tölkhe och Anders Norberg valdes till valberedring. Jessica
som sammankallande.
Övriga frågor:
 Info om att hemsidan varit ”hackad” men att den efter städning nu är uppe igen.
 Eskil informerade om att vi är välkomna att besöka Mantorp (produktionen) samt
Biodlarna (kan få en föreläsare). Vi skickade därefter runt en lista på de som är
intresserad om att följa med och besöka dessa. OM intresse finns så försöker vi
annordna det. Behöver vara en vardag, så det kanske kan bli problem… förslagsvis
mars månad.
 Ramar och vax till Töreboda: 20-22 november är alla välkomna att lämna hos Eskil.
 Om ni vill att Distriktet ska ta upp något eller tex försöka få föreläsare så kontakta Per
Berg
 Olle får med jämna mellanrum info om bigårdar och uppställning (Nationella
biregistret – H17/H16) och ville kontrollera denna lista, som genomfördes.

Mötets avslutning: Ordf. tackade för visat intresse och inbjöd till kaffe och smörgåstårta samt
avslutade mötet. Därefter genomfördes honungsbedömning med 19 burkar.
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