ESKILSTUNA BIODLAREFÖRENING

Protokoll föreningsmöte – Höstmöte 27 september 2018, i IOGT-lokalen in Torshälla
§10

Ordförande hälsar de 35 medlemmarna välkomna.

§11

Dagordningen godkändes

§12

Fem nya medlemmar har tillkommit sen sist. Vi är nu 103 medlemmar. 47 kvinnor och
65 män.

§13

Ekonomi – Esther informerar. Ekonomin ser överlag bra ut. Årets resultat kommer att
bli negativt. Det är planerat och det beror på 100-årsjubileumet. Vi använder
avkastning från fonderna för att balansera. Föreningen har en del fasta kostnader och
fasta intäkter. De flesta kostnader uppkommer i slutet av räkenskapsåret.

§14

Rapporter:
•
•
•
•

•
•
•

Sommaren 2018 – Resultaten har varierat, en del har fått god skörd, andra har fått
sämre.
Skolveckorna – har fungerat som vanligt, Ursula sköter dem.
Föreningens bigård, Torbjörn informerar – tre samhällen vid Rördrommen. Bra drag
och bra skörd.
Biodlingens dag i Rothoffsparken var en trevlig tillställning, de uppskattades av de
som kom såväl allmänhet som biodlare. Det var många aktiviteter i kommunen den
dagen, vilket konkurrerade med oss.
Försäljning i Rosenforsparken – gick bra, men inte lika mycket folk som det brukar
vara.
Årsrapporter ska lämnas till Simon.
Bikupor i anslutning till IOGT lokalen: Simon, Inger och Mats diskuterar med
kommunen om möjligheten att ställa upp kupor i Mormorstäppan. Oklart ännu om
det kan vara aktuellt.

•

Coop-kupa – det finns möjlighet att ställa upp en kupa i närheten av Coop, samt
slunga i butiken som sedan säljer honungen där. Kräver en hel del insatser från
medlemmarna. Oklart om vi ska delta.
Drottningodling – Kalistru har ö-parade drottningar vilka fungerar bra. Fyra
medlemmar har larvat på avelsdrottningarna som ”bor” hos Simon.

•

§15

Pågående och kommande aktiviteter:
•

•

•
•
•
•
•
•

§16

Honungsbedömning, 16 burkar lämnades in. Ingen från kommittén deltog i mötet.
På årsmötet ska föreningens bästa honung utses, vilket förutsätter kommitténs
närvaro.
Honungsleverans till Manntorp. Vid överskott, samlas honungen in och levereras
grovsilad till Svenska Biprodukter. Framöver behövs ny uppsamlingsplats, då vi inte
får använda kommunens. Det finns andra uppköpare som betalar mer än Svenska
Biprodukter, frågan togs upp om medlemmarna vill byta. Mötet gav styrelsen i
uppdrag att i första hand inleda en förhandling med Svenska Biprodukter
angående priset.
13 oktober är det 100-årskalas för föreningen
Vaxsmältning - anmälan till Torbjörn. 4:-/ram och spärrgaller. Ta med ved och
tomhinkar.
Årsmöte söndagen 25 november, kl 14.00 OBS lämna in årsrapport
Nybörjarcirkel startar efter sportlovet – anmälan till Esther
Flera har varit och ska informera om bin, honung och biodling. ABF-akademin,
Husby-Rekarne mm.
Invintring och oxalsyra – då det är yngelfritt ska oxalsyrebehandlingen göras.
Glöm inte rensa bottnarna efter oxalsyran. Torbjörn tipsar om en broschyr som
finns på jordbruksverket för varroabekämpning.

Övriga frågor
Det finns inga övriga frågor

§17

Ordförande förklarar mötet avslutat och det är dags att fika, surr och lotteri.

Vid protokollet

Justeras

Inger Kullberg

Simon Hultman

