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Hej på Er alla i Mönsterås-Ålems Biodlarförening! 
 

P.g.a. pandemin blir ju tyvärr vårt fysiska årsmöte inställt och vi gör istället ett litet 
utskick / skrivning för att berätta om läget i föreningen (verksamhetsberättelse) och 
har dessutom som förslag att det sker omval på alla poster och för alla funktionärer 
från förra årets årsmöte!  
 
Vi hoppas därmed att medlemmarna kan godkänna detta som ett s.k. ”virtuellt 
årsmöte”, och att detta sker genom att ni skickar ett ”Ja-svar” tillbaka till Eskil! 
 
Styrelsen har via telefon talats vid och Vi är eniga om att detta sätt borde fungera i 
rådande ”Corona-läge”.  
 
Årsmötesprotokoll för 2019 fanns med i tidigare brevutskick, om ni t.ex. vill kontrollera 
nuvarande styrelse m.m! Och här nedan kommer nu dessutom information relaterat 
till årets ”virtuella årsmöte”… 
 
Verksamhetsberättelse: Weine har genomfört en nybörjarkurs, där tre (3) personer 
därefter startat egen biodling. Slöjd/snickeri har pågått under vintersäsongen.  
 
Noteras kan att vi alla har drabbats av dålig honungsskörd denna säsong! Det har varit 
en variation på mellan 10-35 kg/samhälle. Där t.o.m 0 kg/sh. är känt! 
 
Ca 900 kg honung har skickats till Mantorp, varav 300 kg från grannföreningar.  
 
Vad gäller invintrade samhällen och förluster så har vi ingen riktigt bra kontroll på 
detta i år, eftersom mer än 50 % av medlemmarna tyvärr inte har lämnat någon 
årsrapport!  
 
Vi är totalt 39 medlemmar! 
 
Föreningsbigården: Vi har träffats 17 ggr och varit 192 besökare totalt. Det ger ett 
snitt på 11,3 personer vid varje tillfälle. Vi har larvat om för Drottningodling vid 5 
tillfällen, och då med 160 larver, varav 60 blev antagna och 41 kläckta. 
 
Kassarapport: Saldot har ökat till 52.982,75:- och årets vinst blev 14.108,57:- Detta 
beror bl.a. på minskat lager av honungsburkar, och även pga såld honung för ca 
10.000:- 
 
Beslut om ansvarsfrihet: Genom att ”svara ja” i ett svar tillbaka på detta mail så 
uppfattas det som att ”ansvarsfrihet” för styrelsen beviljats, samt även att omval sker 
av alla poster och funktionärer (se föregående års protokoll för detaljer!). 
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Val av funktionärer 2021: Förslaget är att alltså vi gör omval på alla poster, enligt 
föregående års Årsmöte (se ovan om godkännande)!  

 
Honungsbedömning: I år har vi haft ett separat honungsbedömningstillfälle och 13 
helt anonyma burkar har lämnats in och bedömts. Alla blev godkända, med endast 
några smärre anmärkningar. Nytt för i år är att kommitteen har valt ut de tre bästa 
anonymt inlämnade burkarna och bedömt dessa som 1-3. Bäst var Mikael Ekströms, 
Förenigens och Helene Nymans! Vi gratulerar och de får nu vardera ett litet pris. Alla 
inlämnade honungsburkar finns för avhämtning hos Eskil. 
 
Ursmältning av vax: Prel. tid för att samla in vax till Töreboda är just nu sista veckan i 
november. Eskil återkommer senare med mer exakt besked! Och hör gärna av er så 
snart som möjligt om ni vill ha med vax och ramar! 
 
Glöm nu inte (!) att skicka ett svar till Eskil enligt nedan e-mail adress, där ni 
godkänner (eller möjligen har kommenterar) på denna skrivelse / årets ”virtuella 
årsmöte”!   
 
Tack för året som gott och vi tror att vi alla nu hoppas på ett bättre 2021!  

 
 Styrelsen för Mönsterås – Ålems Biodlarförening 
 Eskil & Mikael  
 
 Kontaktuppgifter: 
 eskha.eh@gmail.com 
 0708660349 


