
Styrelsemöte 2021-10-18 i Mönsterås 
Närvarande:  

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

Årsmöte och fika 

 Eskil lämnade fram förslag på dagordning av styrelsemötet och förslag på 
inbjudan/dagordning till Årsmötet. Vi diskuterade inbjudan och bestämde att Mikael 
kollar om det finns anvisningar från Förbundet och använder isf information från dem 
i inbjudan som en inledning.  

 VI diskuterade även hur vi gör med uppmaning om vaccinering inför årsmötet. 
Förslag är at ändra rubriken eller i alla fall i inbjudan skriva att vi förutsätter att alla är 
fullvaccinerade och/eller helt friska.  

 Vi köper in engångsbestick och engångstallrikar för att minska trängsel.  
 Information: Årsmötet är den 16 november 18.30, inbjudan skickas av Eskil  
 Vi har ingen info från valberedningen men Åke vill avsluta uppdraget som kassör (det 

är vad vi vet just nu).  Eskil säkerställer att vi har info och valberedningens förslag 
inför årsmötet.  

 Beslut: Mikael uppdaterar inbjudan och skickar till Eskil, vi kör honungsbedömning 
separat, honungsbedömningskommittén tar fram de tre bästa burkarna och Per Berg 
berättar om nya reglementet. Eskil tar fram tre priser till de tre bästa.   

Hemsidan  

 Faktura: Mikael har betalt för ett till år av drift för hemsidan. Skickar information om 
detta till Åke för återbetalning. Uppmanar alla att hjälpa till med information som kan 
delas både på Facebook och på hemsidan.  

Bigården och verksamheten 

 Vi är 40 personer i föreningen nu (vara 5 familjemedlemmar)... generellt ett antal nya 
varje år. 10 går kurs hos Veine just nu.  

o 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 (ungefär 
som 2020). 2020, 60 st. 2021 65 st. som drogs upp.  

  Vi har 52.678:- i kassan 2021-10-04 
 Noteras att vi måste ge banken en protokoll från årsmötet om rätten att disponera 

föreningens konto. 
 Vi tar fram en lista med namn på ansvariga för bigården för varje vecka, såsom vi kört 

tidigare år (2021 blev ju väldigt speciellt och hanterades mest av Eskil, Veine m.fl.).  
 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.  



Utbildningar 

 Veine kör årets utbildning sedan september 2021. 

Andra träffar (förutom Bigården) 

 Förslag på nya aktiviteter som vi diskuterar och tar upp om på årsmötet:   
o Kanske be Ingemar Valström komma hit för att prata om ”honungskvalité” 

m.m. Kan då diskutera om ”kvalitetsstämpel” tex.  
o Även kanske en kväll om ”ympning” och diskussioner runt hur man gör på 

bästa sätt.  
o Vi undersöker om eventuellt besök på Skogens Honung och Café hos Lars i 

Flohult senare i vår igen….  
o 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 30 lådor och ett antal bottnar i år.  

Övrigt 

 Ska skicka runt en cirkulationslista om behov av nedsmältning av vax på årsmötet. 
Eskil kollar när det ska ske, och informerar årsmötet.  

 Vi informerar om den nya lilla boken ”Handbok i bihälsa” på årsmötet och cirkulerar 
om det finns några som vill att vi köper in den. Beroende på antal så kan förening ev. 
subventionera delar av kostnaden (beslut av styrelsen).  
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Mikael Ekström   Eskil Haglund 


