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Protokoll för 2019 års
vårmöte med Burseryds biodlareförening
8 april kl. 18:00 i Tyngelvi .
Antal deltagare: 31 st

§1

Mötets öppnande: Sive öppnade mötet.

§2

Val av mötesordförande: Mötet valde Sive Malmfeldt

§3

Val av mötessekreterare: Mötet valde Mikael Hansson

§4

Fråga mötet om kallelse är utlyst i ordning: Ja

§5

Val av 2 justerare: Kenneth Sjögren och Hans Davidsson.

§6

Godkännande av dagordning: Ja

§7

Föregående protokoll: Mikael läste upp protokollet.

§8

Kassarapport: Ivar redogjorde ekonomin som är god.
-Ivar och Sive har varit på banken och blivit godkända som
föreningens firmatecknare.
-Föreningen har ett nytt Swishnummer

§9

Rapport från distriktet: Olle informerade om att SBR
ska fira 100 års jubileum i år. Platsen blir Stiftsgården
Tallnäs i Skillingaryd.
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§ 10

Bitillsyningsmannen informerar: Hans Wiberg var inte
närvarande. Olle informerade om de nya reglerna.
Församlingsgränserna är borttagna. Istället har Hans
Gislaveds kommun och Olle har Gnosjö kommun.

§ 11

Nya bestämmelser för sjukdomar hos bin: Olle berättade
om trake´kvalster.

§ 12

Kommande skötsel bigården:
-13 april blir det städdag i bigården.
-Hans har talat med markägare Lars som hjälper oss att
plöja en ruta på åkern nära kuporna. Där ska vi så biväxter.
-En genomgång av kuporna är gjord. Alla som är i liv ser
bra ut. Ett av de skänkta samhällena från Bengt Aronsson
har dött i vinter.
-Arne Gunnarsson har en kurs tillsammans med Alf
Carlsson i Villstad bf. Då vi inte har någon kurs i egen regi
går våra ”blivande” medlemmar kursen med Villstad. De får
använda en kupa eller 2 i våran bigård för sina
kurstillfällen.

§ 13

Program för 2019: Sive informerade. Ett program ska
skickas på mail till alla medlemmar.

§ 14

Burse marknad på lantmännen: Sive kör ut honungen. Det
var flera som var intresserade att hjälpa till.

§ 15

Höstfest: Det var mötets mening att anordna en fest i år
igen.
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§ 16

Övriga frågor: Olle och Ivar har varit på en föreläsning om
hållbar utveckling på Segerstad. Lantbrukare bör så
växter till insekter som har det svårt i det förändrade
odlingslandskapet.
-Hans Eriksson frågade om det finns intresse att beställa
burkar gemensamt på pall. Det finns intresse så en förfrågan
skickas ut senare.
- Hans Davidsson har planerat en resa men fick hastigt
en avbokning av ett av resmålen. En ny resa är planerad
men datum är inte bestämt.
- 4 st av Arnes nya elever på kursen med Villstad bf var
närvarande och presenterade sig.

§ 17

Mötets avslutande: Sive avslutade mötet och det serverades
kaffe.
………………………..

Vid protokollet : Mikael Hansson
………………………..
Justerare : Kenneth Sjögren

…………………………
Hans Davidsson

