
PROTOKOLL 4/2022 
 
ÅLANDS BIODLARFÖRENING - Styrelsemöte  
Mötestidpunkt: Torsdag 08.11.2022, kl 19.00 – 20.30 
Plats: Bihuset i Finström 
 
Närvarande: Yngve Påvall, Keijo Sjöblom, Marit Viklöv, Totto Eckerman, Dan Kihlström och Matej Suchy 
 
 
1 §  Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet 
 

Beslut:  
Konstaterades. 
---------------------  

 
2 §       Föregående Mötesprotokoll 
             
            Beslut: 
            Godkändes. 
            ----------------  
 
§ 3       Föreningens ekonomiska status och amortering av handlån 
 
            Kassören Marit Viklöv redogjorde för föreningens ekonomiska status. 
 
            Beslut: 

Kommunens banktillgodohavanden är för närvarande 13 630,50 €. Beslöts att föreningen amorterar 
sitt handlån med 5 000 € i år. 
----------------- 

 
 
4 § Avstämning av arbetsgruppens uppdrag 
  
 (§ 2, 27.07.2022) 
 Med anledning av för mycket fukt i slungrummet uppstod ett elektriskt överslag i nya slungan. 

Trolig orsak till överslaget är att det var för mycket fukt i slungrummet pga att vaxsmältaren 
användes samtidigt som slungan kördes. Elsystemet är uppkollat av elektriker som inte hittat några 
fel i utrustningen.  

 
 Beslut: 

Styrelsen diskuterade utvecklingsfrågor kring föreningens slungrum. Konstaterades att det behövs 
tydligare riktlinjer för rummets användning. Styrelsen beslöt följande angående användningen av 
slungrummet: 

 
- Vid rengöring  av slungan ska försiktighet iakttas så att man inte spolar på utsidan av slungan 

och för in fukt i slungans eldosa. Slungans utsida ska endast rengöras med en fuktig trasa. 
  

- Vaxsmältning får inte göras i samband med slungning då det skapar mycket fukt som söker sig in 
i elkopplingar. Vaxsmälting ska hädanefter endast ske utomhus och får inte göras under 
sommaren då detta samlar mycket bin vilket kan leda till röveri. 

 



- En arbetsgrupp bestående av Marit, Marcela, Matej och Keijo får i uppdrag att utarbeta 
hygienföreskrifter och ordningsregler kring slungrummets skötsel. Marit fungerar som 
sammankallare för arbetsgruppen.  

 
Yngve skickar ut info till medlemmarna om att slungan kan användas igen och uppmanar samtidigt 
att alla som använder slungrummet bör ta ansvar för att det hålls snyggt. 
------------------   

 
             

 (08.11.2022) 
 Konstaterades att arbetsgruppen inte kommit igång med arbetet pga att alla varit mitt inne i en 

arbetskrävande period med honungsskörd och invintring. Målsättningen är att arbetet påbörjas 
under hösten och ska vara klart till nästa säsong. 

 
 Beslut: 
 Styrelsen antecknade sig informationen till kännedom. 
 ----------------------  
 
§ 5 Datum för höstmötet 
  
 Beslut: 
 Beslöts att höstmötet förläggs till 24.11.2022 kl 19.00.  
 
§ 6 Förslag till verksamhetsplan för år 2023 
 
 Beslut: 
 Styrelsen sammanställde ett förslag till verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen biläggs till 

protokollet som Bilaga A-4 §.  
 
§ 7 Förslag till budget för år 2023 
 
 Beslut: 
 Styrelsen sammanställde ett förslag till budget för 2023. Budgetförslaget biläggs till protokollet som 

Bilaga A-5 §.  
 
§ 8 Val av styrelse för 2023 
 Det kommande valet av styrelse för föreningen diskuterades. Målsättningen är att varje år få in nya 

medlemmar i styrelsearbetet genom att låta styrelseposterna rotera. Föreningen har ingen egentlig 
valberedning utan nya styrelseposter har föreslagits genom att styrelsen efterhört medlemmars 
intresse för att ingå i styrelsearbetet.  

 
 Beslut: 
 Styrelsen beslöt att inte tillsätta en valberedning inför höstmötet utan sköta nyrekryteringen som 

tidigare. Styrelsens sekreterare Keijo Sjöblom ställde sin styrelsepost till förfogande för 
nyrekrytering.  

 -------------------- 
 
§ 9 Företagskuporna 
 Företagskuporna och deras skötsel diskuterades. 
 
  

 



Beslut: 
 Konstaterades att det vore önskvärt att ler medlemmar skulle delta i skötseln av företagskuporna 

och i honungsfördelningen till företagen. Det bör således göras en tydlig ansvarsfördelning kring 
kupornas skötsel till nästa säsong.   

 -----------------  
 
§ 10   Hyran för honungsrummet 
 
 Kassören Marit Viklöv meddelade att endast hälften honungsrummets hyresavgifter för säsongen 

betalats in. 
 
 Beslut: 
 Beslöts att påminnelser skickas till de medlemmar som inte betalat sin avgift. Det finns ett 

angeläget behov av att se över betalningssystemet pga den oproportionerligt stora andelen 
obetalda hyresavgifter. 

 -----------------------  
 
§ 11 Årskalender 2023 
  
 Beslut: 
 Beslöts att föreningen inte ger ut en årskalender för nästa år. 
 -----------------  
 
§ 12 Julmiddag på Soltuna 
 
 Beslut: 
 Beslöts att efterhöra medlemmarnas intresse för en julmiddag på Soltuna i december. 
 -----------------  
 
§ 13 Bitidningen 2023 
 
 Beslut: 
 Beslöts att Bitidningen kan beställas som tidigare av föreningens medlemmar. 
 ---------------- 
 
 
 
 
 
 

Yngve Påvall    Keijo Sjöblom                                         
Ordf     Sekr 


