
Styrelsemöte 2020-10-06 i Mönsterås 
Närvarande:  

Eskil Haglund, Veine Sjöberg, Åke Peterson, Helene Nilsson, Mikael Ekström 

Årsmöte och fika 

 Information: Årsmötet är den 17 november 18.30, inbjudan skickas ut tillsammans 
med förra årets protokoll.  

 Beslut: Vi använder nya inbjudan som Mikael gjort, blir ingen servering i år, vi kör 
honungsbedömning separat, honungsbedömningskommitéen tar fram de tre bästa 
burkarna och Per Berg berättar om nya reglementet. Eskil köper in tre priser från 
bibutiken.  

Hemsidan  

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

Bigården och verksamheten 

 Vi gör ett honungsprov av föreningens honung vid årsmötet, när vi ända provar 
honungen.  

 Information om årets drottningodling och antal medlemmar och årets honungsskörd 
(medlemmar och bigården) tas upp på årsmötet – generellt ganska bra i år (såsom 
förra året) men en hel del har dött i cellerna. 

 Vad ska vi ta för vår föreningens / egen honung?  
o Förslag: 70:- för 500g  

  Vi har 50 295:- i kassan. 

Utbildningar 

 Veine kör årets utbildning den 21 januari 2021. 

Andra träffar (förutom Bigården) 

 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.  

 Även kanske en kväll med Helene om ”ympning” och diskussioner runt hur man gör 
på bästa sätt.  

 Vi undersöker om eventuellt besök på Skogens Honung och Café hos Lars i Flohult 
senare i vår igen…. samt undersöker om ett eventuellt besök hos Anders Wizping 
dessutom.  

Snickerimöten/träffar 

o Träffas varje torsdag nu under ”vinterhalvåret” och det pågår flera olika 
”projekt” 



o Vi gör snabbkokare för drottningodling i år.  

Övrigt 

  Eskil köper in en refraktometer till föreningen 

 

Vid pennan:    Justeras: 

 

__________________________  ________________________________ 

Mikael Ekström   Eskil Haglund 


