Styrelsemöte 2019-10-15 i Mönsterås
Närvarande:
Eskil Haglund, Veine Sjöberg, Åke Peterson, Helene Mikael Ekström
Årsmöte och fika



Information: Årsmötet är den 19 november 18.30, inbjudan utskickas tillsammans
med förra årets protokoll.
Beslut: Vi kör på smörgåstårta. Det är tradition och mkt uppskattat….

Hemsidan



Information:
Faktura: Mikael har betalt för 1 år av drift för hemsidan. 468,75:- Skickar information
om detta till Åke.

Bigården och verksamheten










Vi gör ett honungsprov av föreningens honung vid årsmötet, när vi ända provar
honungen.
Vi har beställt och fått hem en pall 700g burkar och en pall 500g.
Årets drottningodling - mycket bättre i år (nog tack vare mötet med Högsby med bra
tips):
o Larvat om 6ggr (dvs 173 celler)
o Antagit 95 (dvs blivit drottningceller)
o Planen är att försöka få två jämnstarka samhällen där nästa år. Vi har bytt
båda drottningarna i år.
Som ombud har vi skickat ca. 3,3 ton honung till Mantorp i år (varav 875kg från
grannförening, dvs ca 2.5ton från oss) – nog rekord!
Inte så mycket egen föreningshonung i år, men ca. 148kg / 29.6kg per samhälle.
Vad ska vi ta för vår egen honung?
o Beslut: 60:- för 500g
Vi är 37 medlemmar nu (förra året var vi 33), en del tillkommit och en del försvunnit.
Vi har 53 455:- i kassan (men en faktura på ca 16.000 för glasburkarna som ska
betalas så mao ca. 16.000:- i ”lager” efter det innan intäkter kommer in för dessa).

Utbildningar


Veine kör årets utbildning med 4 anmälda och startar den 4/11 (framskjutet något för
att se om det kommer in någon mer).

Andra träffar (förutom Bigården)


Vi har varit på studiebesök på Mantorp med 5 personer för öppet hus där (men det
var mycket folk där och man fick kanske inte se så mycket som man hade velat).

o Förslag på nya aktiviteter som vi diskuterar och tar upp om på årsmötet:
Kanske be Ingemar Valström komma hit för att prata om ”honungskvalité”
m.m. Kan då diskutera om ”kvalitetsstämpel” tex.
o Även kanske en kväll med Helene om ”ympning” och diskussioner runt hur
man gör på bästa sätt.
o Vi undersöker upp om eventuellt besök på Skogens Honung och Café hos Lars
i Flohult senare i vår igen…. samt undersöker om ett eventuellt besök hos
Anders Vizping dessutom.
Snickerimöten/träffar
o Träffas varje torsdag nu under ”vinterhalvåret” och det pågår flera olika
”projekt”
o Vi kommer att göra drottningskassetter (4 till föreningen).
o Vill köpa in en kompressor till snickeriverksamheten, samt behöver beslut på
lite förslitningsmaterial (slipband, klingor osv)
 Beslut: Enhetligt beslut att vi köper in en kompressor, uppdrages åt
Eskil
 Beslut: Enhetligt beslut att allt sådant kan inhandlas vid behov.
Övrigt




Kontroll av inbjudan till årsmötet (hittade några mindre stavfel som justerades, och
flyttade några punkter, annars helt ok).
Har fått en enkät från Ålems Församling som man ville att vi skulle svara på. Styrelsen
svarade under mötet och Ordförande skickar tillbaka.
Veine har fått en förfrågan från Folkhögskolan i O-hamn om en föreläsning på ca 1
timme vid två tillfällen (12 och 13 november), i biografen i M-ås. Föreläsningen ska
handla om hur man sköter ett bisamhälle under året. Veine har inte gett besked
ännu… men funderar på det.

Vid pennan:

Justeras:

__________________________
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Mikael Ekström

Eskil Haglund

