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BRÄKNE HÄRADS
BIODLAREFORENING

ARSMöTESPRoToKoLL
2016-11-07

§1

Möteb öppnande

Lasse Bourelius hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Val av mötesfunktionärer

Lasse Bourelius valdes till ordförande for årsmötet.

Leif Svensson valdes till sekreterare för årsmötet.

Ulf lngstorp och Maarit Olsson valdes tilljusteringsledamöter.

§3

Godkännande av kallelsen till årsmötet

Kallelsen till årsmötet godkändes.

§4

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.

§5

Styrelsens redogörelse för året som gått

Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp av Leif Svensson och godkändes (bilaga 1).

Bokslutet presenterades av Erling Lindqvist och godkändes (bilaga 2).

Revisionsredogörelsen lästes upp av Lasse Bourelius (bilaga 3). Revisionen godkändes.

§6

Beslut angående ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7

Redogörelse för ev. skrivelser från distriktet och/eller förbundet

Två allmänna förslag från förbundet angående förslag till kommuner har inkommit.

1. Bikupor på kommunal mark. Ronneby har redan en demonstrationskupa på Naturum.

2. Grönytor. Beslöts att skicka detta förslag till Karlshamns och Ronneby kommuner.

§8

Behandling av motioner och styrelseförslag

Inga motioner har inkommit. Beträffande styrelseförslag se §9.
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§e

Behandling av styrelsens förslag ang. verksamhet det kommande året

Lars Hultgren föreslog att under sommarmånaderna ha fler möten, t.ex. på söndagar. Detta
för att tillgodose f.a. nya medlemmars behov av stöd. Arsmötet beslutade att detta tas upp i

styrelsen för beslut.

Lars Hultgren kommer att hålla en kurs i Ronneby och en i Karlshamn under nästa år. Ev.
annonsering om kurserna diskuteras i styrelsen.

Mentorskap diskuterades. Styrelsen kommer att diskutera lämpliga medlemmar.

Beslutades att föreningen ska fortsätta med den typ av utåtriktade aktiviteter som har
genomförts under det gångna året, bl.a. deltagande i Bräknetrampen, Kosläppet, Bräkne-
Hoby Byafest samt Biets dag.

Beslutades om oförändrad medlemsavgift 40 kronor för 2018.

Budgetförslaget för det kommande året godkändes (bilaga 4).

Föreslogs att anordna någon typ av studieresa, t.ex. till Polen eller Alnarp. Detta diskuteras
vidare i styrelsen.

Beslutades om inköp av fler kupor alternativt egen tillverkning. Pengar finns avsatta i

budgeten.

Beslutades om firande av föreningens 1 1O-årsjubileum 14 juli.

§10

Val av ordförande

Lasse Bourelius omvaldes till ordförande för 1 år.

§11

Val av styrelseledamöter

Joacim Stolt valdes till styrelseledamot för 2 är (nyval) och sekreterare (väljs inom styrelsen)
och tillika webbansvarig.

Styrelseledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod:

Erling Lindqvist (kassör utses inom styrelsen)
Lena Kransberg (vice ordförande utses inom styrelsen)
Maarit Olsson
Ulf lngstorp

Förutom styrelsen väljs ett antal andra personer som adjungerade till styrelsen vid
behov:

Utbildningsansvarig och bihälsoansvarig: Lars Hultgren (1 år kvar)

Arbetsledare/schemaläggare Hakarpsstugan: Joacim Stolt

§12

Val av eventuella kommitt6er/arbetsgrupper

Till honungsbedömningskommittån valdes Leif Svensson (omval) Gustaf Svensson (omval)
samt Emelie Olsson (nyval).
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§13

Val av revisorer

Tommy Eriksson (omval) och Ronny Mandelholm (omval) valdes för 1 år.

§14

Val av ersättare för revisorerna

Gunhild Johansson omvaldes till suppleant för 1 år.

§15

Val av valberedning

Mikael Backman (omval) och Yngve Svensson (nyval) valdes för 1 är.

§16

Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte

Erling Lindqvist (omval), Lena Kransberg (nyval) och Ulf lngstorp (nyval) valdes till ombud till
Länsförbundet. Maarit Olsson och Gunhild Johansson omvaldes till suppleanter.

§17

övriga valärenden

Joacim Stolt valdes till ansvarig for medlemsregistret.

§18

Övrig information

Lars Hultgren informerade om att ett större antal samhällen innehållande mycket kvalster har
sålts. Poängterades vikten av att göra avläggare för att minska kvalsterbelastningen.

§1e

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet år 2016 avslutat. Därefter
bjöds på smörgåstårta och kaffe. Honungsbedömningskommit6n bedömde åtta inkomna
prover. Samtliga blev godkända.

Vid protokollet:

-tr4u,
Lasse Bc

Justeras.

;!.V!=.Q{llÅ.$.1
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VERKSAMH ETSBERÄTTEISE 201 6
Bräkne Härads Biodlareförening

Bräkne Härads Biodlareförening har under det gångna verksamhetsåret haft tio ordinarie
möten och ett årsmöte. Vinteruppehåll december-februari. Dessutom har
sammankomster i samband med drottningodling och framtagning av avläggare ägt rum.
Lokalen har även hyrts ut till distriktets styrelsemoten.

Arsmötet för 2015 hölls 5/1 1. Protokoll finns på hemsidan. Som avslutning på mötet
bjöds på smörgåstårta.

Vaxsmältning genomfördes 9111 2015. Arets vaxsmältning planeras 18-19111.

Honungsbedömning kommer att genomf öras7111 2016 i samband med årsmöte.

Två nybörjarkurser, en i Karlshamn och en i Ronneby, startade i början av mars.
Kurserna omfattade totalt sex teori- och fyra praktiklektioner. De senare samkördes i

Hakarp. Sammanlagt deltog 20 personer. Nya medlemmar har kunnat köpa avläggare
för 600 kr. Kurs i bisjukdomar (sex tim) har anordnats vid tre tillfällen. Ytterligare
nybörjarkurser är planerade att starta i början av 2017.

En drottningodlingskurs anordnad av distriktet genomfördes 4/6. Totalt deltog 20
personer, varav åtta från Bräkne.

414 företogs vårstädning som avslutades med korvgrillning.

Föreningen har deltagit med honungsförsäljning vid fem tillfällen; Kosläppet 16/4
anordnat av Naturbruksgymnasiet, Bräknetrampen 14l5, Biets dag2915, Bräkne-Hoby
Byafest 2717 samt Skördefest iHoby 2419.

Den 4:e Europeiska Beecome-kongressen hölls i Malmö 11-1313. Minst sex av
foreningens medlemmar deltog.

Drottningodlingen i år har varit mycket problematisk p g av dålig parning. Resultatet har
endast blivit några parade drottningar.

En första slungning iföreningen genomfördes 6/6 och ytterligare en redan 1216
beroende på risk för kristallisering. Slutskattning gjordes 1i8. Totalt erhölls under
säsongen närmare 200 kg.

Föreningen har inforskaffat ett lager av honungs- och salvburkar samt vaxmellanväggar,
som säljs till medlemmarna.

Hemsidan www. hakarpsbi n. se är uppdaterad och fu ngerar tillfredsställande.

Relativt hög vinterdödligheten har konstaterats hos foreningens bisamhällen. Fyra
samhällen har invintrats. Ambitionen är dock fortfarande att sälja avläggare.

För varroabekämpning har föreningen delat ut myrsyra och oxalsyra. Oxalsyralösning
kommer att beredas i samband med årsmötet. Bigården i Hakarp har drabbats av
betydande varroaangrepp.

Föreningen har totalt 49 medlemmar.

Hakarp 2016-10-26

Styrelsen

Arsmötesprotokoll 2016, Bräkne Härads Biodlareförening



Bilaga2

Mfrå*
-k l"r'*+ f-r4'å/ fr'-i* -

V,**{ B;nlt,x/i{r,*r{ räil;.d-rs,, oå, fufu,
fr,Å **frr;fd*/ir.å, "{oi Mf W
år* råd$tå,' *ht rrgtu ** .;.i*rnh

,{* .4*+r-rl.arå+f,wl*
wfi tn ffi, fiZd4i't8.ry*,i{1 r4 AW
lTilrul#ttu @*tafrt',

r

frrnff ,4t"/*fio/n'

uo+eefu 4w-LL
t*g\.*

\rnfi + Ei cwu

Arsmötesprotokoll 2016, Bräkne Härads Biodlareförening



Bilaga 3

Bräkne Härads Biodlareförening

Resultatråkning verksamhetsåret okt. -15 - sept. -16
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Bilaga 4

Br#rne Häreds Eiodlarefiörening

Budgetffirclag oht. -18 -tWt. -17
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