ÅRSMÖTE MED BURSERYDS BIODLARFÖRENING 141126
Plats: Tyngelvi
DAGORDNING
1. Mötet öppnas av ordförande Olle Andersson
2. Mötets godkännande av kallelse och dagordnin g
3. Till val av mötesordförande väljs sittande
4. Till val av mötessekreterare väljs sittande
5. Till justeringsmän väljs Gunnar Roos och Johan Olsson
6. Föregående protokoll läses upp av sekreteraren och läggs till
handlingarna
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 läses upp av Olle och
godkänns
8. Kassören lämnar kassarapport. Det finns 14.000 i kassan. Till detta
belopp tillkommer 1.620 från kassan i Raskabo (försäljning av korv
mm). Bifor inköptes gemensamt. Avtäckarlåda +sil har inköpts.
Lånas ut tillsammans med slungan till medlemmar.
9. Torsten Eriksson föredrog revisionsberättelsen. Ingen anmärkning
fanns.
10.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
11.Medlemsavgiften för 2016 beslutas bli oförändrad 50kr
12.Program för 2015. Styrelsen föreslår månadsmöten med olika
teman även i jan, febr och mars. Anders Svenningsson föreslår
ramtillverkning . Krister Lindahl inbjuds till föreningen för att
informera om apipolsystemet . Styrelsen jobbar vidare med
programmet. Mötet tycker tisdagar är en bra dag för mötena i
bigården.
13.Vinterschema för tillsyn av bigården sänds ut
14.Rapport från bitillsynsman. 41 förrättningar är gjorda i
distriktet(Villstad, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra och Gryteryd).

28 bigårdar undersökta. 131 samhällen undersökta. Ett samhälle
med yngelröta är åtgärdat. Tre vildbisamhällen är omhändertagna.
Två provtagningar i samhällen där medlemmar misstänkt sjukdom
är gjorda. Samhällena var OK. Samhällen och honungsramar får
inte flyttas över sockengräns utan att vara besiktigade
15.Mötet väljer Olle och Ivar till ansvariga för SBR:s
föreningsregister
16.Val av funktionärer
A.Till ordf för 2015 omvaldes Olle Andersson
B.Två ledamöter: Ivar Nilsson och Kenneth Sjögren stod i tur att
avgå. Dessa omvaldes på två år: 2015 o 2016.
C.Två suppleanter: Mikael Hansson och Hans Eriksson stod i tur
att avgå. Dessa omvaldes på två år
D.Torsten Eriksson omvaldes till revisor i två år
E. Göran Fällgren omvaldes till revisorsassistent i två år
F. Till honungskommite omvaldes Hans Wiberg, Olle Andersson och
Anders Sand
G.Till ombud till distriktets årsmöte omvaldes: Olle Andersson,
Hans Wiberg, nyval: Mikael Hansson
H.Till valberedning omvaldes: Björn Leandersson (samk), Anders
Svenningsson och Mats-Erik Wallentin
I. Till materialförvaltare i Raskabo omvaldes Erik Sköld
17.Inventarieförteckning är gjord under året
18.Plats för vårmötet: Tyngelvi (styrelsen återkommer med tidpunkt)
19.Dragnin g om vandringspriset. Kenneth Sjögren vann
inteckningen i vandringspriset för aktiva biodlare
20.Övriga frågor.
Anders Sand informerar om statistik baserad på medlemmarnas
inlämnade rapporter. 279 samhällen har invintrats. 69 samhällen

förlorades under förra vintern. 113 avläggare har gjorts.
Sammanlagt har föreningens medlemmar 334 samhällen.
Föreningens medlemmar har sammanlagt fått 10106 kg.
Ivar inf om att antalet stödjande medlemmar ökat och att detta
är positivt.
Bengt tackar styrelsen för ett gott arbete och tycker det är
glädjande att vi fått flera nya medlemmar.
Olle har fyra namn till nybörjarkursen till våren
Ny kurs i drottningodling börjar till våren
Ritning för bikupa finns på SBR:s hemsida.
21. Dragning i kvällens lotteri samt vinstutdelning
22.Mötet avslutas.
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