Protokoll vårmöte 2018 1! av 3!

Protokoll Vårmöte med Burseryds biodlareförening den
4 april 2018 kl. 18:00 i Tyngelvi .
Närvarande : 26 medlemmar .
§1

Mötets öppnande : Olle hälsade alla välkomna och öppnade mötet .

§2

Val av mötesordförande : Mötet valde Olle Andersson .

§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 Kenneth Sjögren och
Sven-Åke Eriksson .

§6

Godkännande av dagordning : Dagordningen godkändes .

§7

Föregående protokoll : Undertecknad läste upp delar av protokollet .

§8

Kassarapport : Ivar redogjorde att ekonomin är god .

§9

Rapport från distriktet : Olle informerade . Våran bitillsyn är under
utredning . Det är ovisst om det kommer bli någon förändring i år .

§ 10 Bitillsyningsmannen informerar : Hans var inte närvarande . Efter mötet
kom det fram att Hans Wiberg inte var kallad . Han är en av 3 medlemmar
som inte kan ta emot epost och styrelsen har missat att kalla honom . Det
blir styrelsens ansvar att det inte händer igen !
§ 11 Snickeri i bigården : Erland är informerad och jobbar på att fixa material
till ett nytt tak på byggboden . Plåt ska läggas på med ett ca 30 cm
överhäng så att det inte kan droppa in i dörren .
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§ 12 Kommande skötsel bigården : Vår målsättning i år ska vara att ta fram
starka samhällen i bigården . Inte dela samhällen innan vi har ett kapital
av bi . Vi behöver mycket honung till våra marknader , så det är av den
anledningen vi vill öka skörden . Sen får vi hoppas på ett gynnsamt
väder .
-På första mötet i bigården dela vi upp oss och utser ansvariga till de
olika kuporna . Sen får vi hjälpa varandra när någon har förhinder att
komma till bigården .
- En viktig punkt som togs upp var att vi ska bli bättre att efter det
praktiska med bina gå igenom gemensamt vad vi har gjort . En bra
dokumentation är viktig . Ska man kunna utvecklas som biodlare är det
bra att diskutera varför det ser ut som det gör i kupan och om man
kanske kan göra på annat sätt nästa gång .
§ 13 Program för 2018 : Olle informerade om programmet
-Han tog upp vuxenskolans möjlighet om bidrag vid varje sammankomst
ex en tipsrunda där frågorna har ett visst tema . Det som krävs att man
skickar in namn och personnummer utan 4 sista siffror .
-Olle har en resa på gång till Joel Vax i Munkaljungby biredskapsaffären .
Äta på Sofiero . Höganäs för damerna och samtidigt ett besök hos 2 äldre
biodlare i Höganästrakten .
- Till hösten blir det en träff där varroabehandlingen visas upp . Det är
Hans Wiberg , Anders Sand och Arne Gunnarson som har ansvaret . De
utser ett datum på en lördag .
§ 14 Burse marknad 28 april : Sive kör dit materialet kl 08 . Roos , Erland och
Mats - Erik är ansvarig på morgonen . Mikael och Lennart tar vid kl 11 .
§ 15 Höstfest : Det var mötets mening att det ska bli en fest 15 sep kl 17 i
Hällabäck . Sive Erik och Hans är ansvariga .
!
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§ 16 Övriga frågor : Mötet beslutade att Anders Sand ansvarar att beställa
bifor till hösten .
- En fråga om Västbo häradsförbund kom upp . Det var mötets mening att
man kan avyttra den .
- Mötet gav i uppdrag till Hans Eriksson att införskaffa en bättre
begagnad gräsklippare till bigården .
- Olle visade bihusesynen . För att få använda SBR etikett ska den
fyllas i varje år . Vi går igenom den en kväll i bigården .
-Olle tog upp våran historik som ska fullföljas . Myrberg trycker ett
tillägg .
- Mötet beslutade att avyttra TBH kupan .
- Hans Davidsson och Sive föreslog att medlemmarna får skänka ex 2
burkar honung så att vi kan fortsätta vara med på matmarknaden
Burseryds lantmän .
- Hans Eriksson tar gärna emot om någon vill skänka växter till bigården .
§ 17 Mötets avslutande : Ordförande avslutade mötet och det bjöds på fika .

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

Justeringsmän

………………………….
Sven-Åke Eriksson

……………………………
Kenneth Sjögren

