
Årsmöte Mönsterås - Ålems Biodlareförening  
Tålebo, 2021-11-16 

 
Närvarande, enligt cirkulerad lista (16):  
Per Berg, Hans Norberg, Mikael Ekström, Eskil Haglund, Christina Hamrin, Lennart Hamrin, 
Niclas Lingeskär, Anders Norberg, Åke Petersson, Weine Sjöberg, Jessica Svensson, Pierre 
Sterckx, Håkan Ekström, Victor Arvidsson, Ida O’toole och Tove Jonsson. 
 
§1. Öppnande: Ordf. Eskil Haglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2. Godkännande av dagordning: Föreslagen utskickad inbjudan och dagordning godkändes! 
 
§3. Mötesfunktionärer: Eskil Haglund valdes till mötesordf., Mikael Ekström till sekr. för mötet 
och Tove Johnsson och Håkan Ekström till rösträknare, och att tillsammans med ordf. justera 
protokollet. 
 
§4. Verksamhetsberättelse: Vi är 42 personer i föreningen just nu (vara 5 
familjemedlemmar)... generellt ett antal nya varje år kan man säga. 2 som försvinner dock (ej 
betalt medlemsavgift) så vi blir 40 medlemmar därefter!  
 
10 personer (8 kvinnor och 2 män) går nybörjarkurs hos Veine just nu.  
 
Information om årets drottningodling och antal medlemmar och årets honungsskörd 
(medlemmar och bigården) togs upp på årsmötet – generellt ganska bra i år (såsom förra året) 
men en hel del Drottningar har dött i cellerna (ungefär som 2020). 2020 var det 60 st. och i år 
2021 65 st. som drogs upp.  
 
§5. Rapport från föreningsbigården:  
Vi har egentligen inte haft organiserade träffar under sommaren 2021 förutom inbjudan till en 
avslutningskväll, med grillning. Vi har dock utfört drottningodling som vanligt, och larvat om 
vid 5 tillfällen, och då med 100 larver, varav 65 blev antagna och 41 kläckta. 
 
15 sammankomster vid bigården. Vi fick 201 kg honungsskörd från bigårdens samhällen som 
skickats till Mantorp. Dessutom 41 honungsburkar extra som sålts. Och vi har invintrat 5 
samhällen.  
 
§6. Kassarapport: Vi har 54.233,75:- i kassan 2021-11.16, årets vinst 1251:-, Glasbrukar m.m. 
till 5.775: - i lagervärde. Mantorps honung kommer att genererar 11.500:- som nästa års 
intäkter.  

§7. Beslut om ansvarsfrihet: Efter revisorernas berättelse och på ordf. fråga beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§8. Valberedningens förslag på funktionärer: Förslag är omval på alla poster, förutom 
kassörsposten med förslag Pierre Pierre Sterckx.  
 



§9. Val av styrelse: Följande valdes - Ordf.: Eskil Haglund, v.ordf. Weine Sjöberg, Sekreterare 
Mikael Ekström, Kassör Pierre Sterckx (nyval), Ledamot Helen Nyman. 
 
§10. VaI av revisorer: Per Bergh och Ronny Wegnebring omvaldes, med Anders Norberg som 
ersättare. 
 
§11. Val av administratör för medlemssystemet: Ordförande vald! 
 
§12. Val av kontaktperson gällande information från Förbundet: Ordförande och 
Sekreterare! 
 
§13. Val av ombud till distriktets årsmöte:  
Kommer att vara i Nybro andra söndagen i februari. Till att representera föreningen valdes 
Tove Jonsson och Weine Sjöberg, med Eskil Haglund som suppleant.  
 
§14. Val av Utbildningssamordnare: Weine Sjöberg 
 
§15. Val av Kvalitetssamordnare: Per Bergh 
 
§16. Val av Avelssamordnare: Styrelsen (hjälps åt vid bigården) 
 
§17. Val av Bihälsosamordnare och Svärmansvarig: Olov Karlgren valdes till 
Bihälsosamordnare, och Per Berg som Svärmansvarig. 
 
§18. Val av föreningens Hemsideansvarige: Mikael Ekström 
 
§19. Val av Näringsbiodlingssamordnare: Styrelsen 
 
§20. Val av honungsbedömningskommité: Per Bergh ordf., Jessica Svensson, Ida O’tool, Pierre  
Sterckx och Anders Norberg valdes till bedömningskommitté, med Mikael Ekström som 
sekreterare.  
 
§21. Val av valberedning (3st varav en sammankallande): Jessica Svensson, Ulf Thölke och 
Anders Norberg valdes till valberedring. Anders som sammankallande.  
 
§22. Beslut om Årsavgift: Den del av medlemsavgiften till SBR, som skall tillfalla 
lokalföreningen, valdes av årsmötet att vara oförändrad dvs (medlem 40kr, familjemedlem 
0kr, juniormedlem 0kr, vänmedlem 40 kr) 
 
§23. Information och beslut om föreningsbigården sommaren 2022: Samma upplägg som 
tidigare år (dvs innan Covid), eftersom det har fungerat bra. Utgå från en gammal lista och gör 
en ny för 2022, och så får man själv byta om man inte kan. Dock så ska vi kolla upp antalet ggr 
som olika personer förekommer så att det blir lika för alla.  
 
§24. lnfo från distriktet: Lite dåligt med aktiviteter och t.ex. inga kurser. Dock möte på 
Stadshotellet i Kalmar. Ordförande möte 1 december. Kom gärna med förslag på vad ni vill att 
distriktet ska göra!   



 
§25. Övriga frågor 
Rätt att teckna föreningen:  
Banken behöver information om vilka som får teckna föreningen. Årsmötet tog beslut att det 
är Ordförande och Kassör som tecknar förening enskilt / var för sig, och har möjlighet att 
hantera bankkonto m.m.  
 
Rapport till Förbundet:  
Behöver bli bättre på att rapportera in information till Ordförande om Invintring, 
honungsskörd m.m. som ska skickas in till Förbundet! Information blir anonymt inskickad! 
 
Ersättning till förenings ansvarig för slungning:  
Förslag är i årsmötet föreslå och att ersätta att den som slungar föreningens honung kommer 
att få 10% av intäkterna, fr.o.m. innevarande år / 2021. I år ca. 600kg föreningshonung som 
slungats.  

Förslag på nya aktiviteter:   
 Kanske be Ingemar Valström komma hit för att prata om ”honungskvalité” m.m. Kan då 

även diskutera om ”kvalitetsstämpel” tex.  
 Även kanske en kväll om ”ympning” och diskussioner runt hur man gör på bästa sätt. 

Helen kan t.ex. visa och berätta.  
 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. – vi är 

välkomna dit. 
 Förslag är att utveckla drottningodlingen mera, och kanske ha ytterligare 

erfarenhetsutbyte. T.ex. kolla upp om varför de dör.  
 

Ramar och vax till Töreboda: Varje kolli max 20 kg. Säckens etiketten måste tåla vatten. Kom 
ihåg att märka att det ska ”särbehandlas”. Skriv upp på listan som skickades runt, så 
informerar Eskil om när det ska lämnas.  

Julskyltning 
Är det någon som vill sälja honung på julskyltningen den 28/11 13.00-17.00 i Kyrkparken så 
finns det möjligheter? Vi har fått frågan från en styrelsemedlem i Köpmannaförening. Kostar 
200:- och man får stå under ett tält som de tillhandhåller, men får ta med eget bord.  

”Handbok i bihälsa”:  
Vi informerade om den nya lilla boken ”Handbok i bihälsa” och cirkulerade om det finns några 
som vill att vi köper in den (kostar 99:- medlemspris). Beroende på antal så kan förening ev. 
subventionera delar av kostnaden (beslut av styrelsen).  

§26. Mötets avslutning: Ordförande tackade för visat intresse och inbjöd till kaffe och 
smörgåstårta, samt avslutade mötet.  
 
 
 



Efter smörgåstårta / fika så informerade honungsbedömningskommiténs ordförande (Per 
Bergh) om 2021 års honungsbedömningsresultat, samt visade en kort film och berättade om 
det nya sättet som arbetet utförs på (infördes 2020). Alla fick provsmaka de tre burkar som 
kommittén har tagit ut som de tre bästa och rösta!  
 
 
 
Vid pennan:     Ordförande: 
Mikael Ekström     Eskil Haglund 
    

 
 
Justeras:     Justeras:  
Tove Jonsson    Håkan Ekström 
 
 
 
 
 
 


