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Protokoll Vårmöte med Burseryds biodlareförening den
12 april 2017 kl. 18:00 i Tyngelvi .
Närvarande : 23 medlemmar .
§1

Mötets öppnande : Sive hälsade alla välkomna och öppnade mötet .

§2

Val av mötesordförande : Mötet valde Sive Malmfälth .

§3

Val av mötessekreterare : Mötet valde Mikael Hansson .

§4

Fråga mötet om kallelse är utlyst i ordning : Mötet godkände kallelse .

§5

Val av 2 justerare : Mötet valde Johan Olsson och Anders Sand .

§6

Godkännande av dagordning : Dagordningen godkändes .

§7

Föregående protokoll : Mötet beslutade att protokollet inte läses upp . Det
skickas till alla genom e-post .

§8

Kassarapport : Totalt finns 12334 kr i kassan med Lorenssons fond . Då är
elverket betalt . Till bygget i bigården har vi ca 10000kr i kassan och
20000kr som vi har beviljats från södra Hestra sparbank .
Hans Davidsson uppmuntrade att man kan bidra med lite sponsring om
man känner att man inte kan eller hinner vara med och hjälpa till med
bygget i bigården .

§9

Rapport från distriktet : Hans informerade från distriktsmötet . SBR
jobbar på om man kan ta fram en egen etikett som motsvarar KRAV .

§ 10 Bitillsyningsmannen informerar : Hela bitillsynen är under förändring .
Godkänd biodlare ska fasas ut . Det är under behandling av
jordbruksverket så han kan inte säga så mycket . Våran bihälsokonsulent
Preben Kristiansen är uppsagt . Jordbruksverket vill veta hur många
biodlare i vårat område som inte är med i någon förening . En ny
bitillsyningsman har vi fått i området efter bortgångne Ingemar
Johansson .
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§ 11 Snickeri i bigården : Erland informerade att det hade gått bra i lördags i
bigården och mycket hade blev gjort . Nästa gång var planerad till 18
april kl 08:00 .
§ 12 Kommande skötsel bigården : Sive informerade att vi ska dela upp oss
så inte alla står vid samma kupa . Samma handskar ska användas till varje
kupa . Anders Sand har gjort skötselkort som vi ska ha ett till varje kupa .
Han hade med sig nummerbrickor till kuporna . Ivar trycker upp
skötselkort
§ 13 Program för 2017 : Ett program med samma dagar som förra året visades
upp . Det finns intresse att odla drottningar och göra avläggare .
§ 14 Burse marknad : Det fanns intresse att vara med . Gunnar Roos blir
ansvarig och Erland hjälper till på morgonen . Kennet Sjögren och Hans
Davisson tar vid efter kl 10:30 .
§ 15 Höstfest : Det var mötets mening att det ska bli en fest 9 sep kl 17 i
Hällabäck . Med underhållningen ordnar Erik Andersson . Maten ska inte
vara varm för att underlätta i köket . Hans Eriksson kan fixa lamm . Vinco
hjälper till med saltningen . Priset ska vara 150 kr per person . Ett lotteri
ska säljas . Kenneth och Lennart fixar tipsrunda ( inte nere i hålet ) .
!
§ 16 Övriga frågor : Ivar föreslog att man kan dela med sig om man ska ta bort
en fungerande drottning . Vi meddelar Ivar om vi ska ta bort en drottning .
Dom som är i behov av drottningar meddelar också Ivar . När vi säljer
avläggare i bigården ska priset vara 100 kr per ram och påsittande bi +
400 kr för drottningen = 900 kr . När vi gör avläggare i bigården som ska
säljas så använder vi inte ramar som är märkta med bigårdens stämpel .
Det fattas 4 slöjor . Hans Wiberg ställer upp på och leder en
behandlingsdag liknande den som Arne hade i höstas ute i Vimmerstorp .
Våran lilla gul kupa med välvt tak föreslogs att göra en avläggare i . Våra
nya kupor som gjordes 2008 får säljas för 2000 kr . Sive informerade att
priset blir oförändrat för korven i bigården men antalet blir 1 st . Förr fick
vi 2 korvar . Hans Eriksson informerade om våran burketikett . Den ska
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tryckas med våran logga och ett foto på våran bipaviljong . Dom
som är intresserade får anmäla sig . Ett utskick till alla ska göras då
många saknades på mötet . Anders Sand informerade om det pågående
VSH projektet . Det frågades hur övervintringen har varit i vintet av oss
på mötet . Vi hade förlorat ca 40 samhällen ihop . Det såldes ett lotteri
och förstapris var en dr som ska odlas i bigården . Erik Sköld vann på
nr : 11 . Förra året på vårmötet vann Hans Eriksson men han fick ingen
drottning då . Han ska få med av odlingen i år . Hans Eriksson ska få en
lista på alla medlemmar så han kan anteckna deltagare vid varje träff .
§ 17 Mötets avslutande : Vise ordförande avslutade mötet och det bjöds på
fika .

Sekreterare
..…………………….
Mikael Hansson

Justeringsmän

………………………….

……………………………

Anders Sand

Johan Olsson

