Styrelsemöte 2018-10-23 i Mönsterås
Närvarande:
Eskil Haglund, Veine Sjöberg, Åke Peterson, Mikael Ekström
Årsmöte och fika



Information: Årsmötet är den 12 november 18.30, inbjudan utskickade tillsammans
med förra årets protokoll.
Beslut: Vi kör på smörgåstårta. Det är tradition och mkt uppskattat….

Hemsidan




Information: Hemsidan har legat nere, men är nu uppe igen. Vi har blivit ”hackade”
och har blivit tvingade att ta bort vissa funktioner såsom att övriga kan logga in osv.
Mikael håller i detta.
Faktura: Mikael har betalt för 1 år av drift för hemsidan. 450:- Skickar information om
detta till Åke.

Bigården och verksamheten












Vi behöver beställa föreningsetiketter. Låt oss beställa 500 st.
Vi behöver dock ett godkänt honungsprov och skicka in det för att beställa etiketter.
Vi gör ett honungsprov vid årsmötet, när vi ända provar honungen.
Vi har sålt:
o 500gr bukar: 62pkt varav 59 pkt till medlemmar och 3 till föreningen
o 700gr burkar: 56pkt totalt
o Extra lock: 220st
o Kartonger: 25st
Lager / kvar:
o 700gr burkar: 33 paket
o 500gr burkar: 57 paket
o Kartonger 700gr: 15st
o Kartonger 500gr: 4st.
Årets drottningodling:
o Larvat om 8ggr (dvs 160 celler)
o Antagit 37 (dvs blivit drottningceller)
Som ombud har vi skickat ca. 2,2 ton honung till Mantorp i år
Vi är 37 medlemmar nu (förra året var vi 33)
Vi har 33 467:- i kassan (plus ca. 10.000:- i ”lager”).

Utbildningar


Veine kör årets utbildning med 9 anmälda och startar den 25/10.

Andra träffar (förutom Bigården)






Funderar fortfarande på studiebesök på Mantorp och även besök hos Biodlarna – de
guidar och bjuder på kaffe hos Mantorp – men vi behöver veta hur många som är
intresserade. Eskil kollar med båda ställena och så tar vi upp det på årsmötet.
Vi tar upp om eventuellt besök på Skogens Honung och Café hos Lars i Flohult senare
i vår igen….
Snickerimötena:
o Träffas varje torsdag nu under ”vinterhalvåret” och det pågår flera olika
”projekt”
o Vi kommer även att göra 5 lådor med ramar till föreningen

Övrigt




Veine har köpt hem 4 par handskar (blå) i olika storlekar och två slöjor
Investerade i och köpte in tältet (enligt förra protokollet) och använder det vid olika
evenemang. Fungerar bra!
Bytte årets ”odlingslådan” med bin mot att Hans Norberg gjorde två tak åt
föreningen

Vid pennan:

Justeras:

__________________________

________________________________

Mikael Ekström

Eskil Haglund

