
Protokoll styrelsemöte Lerums Biodlarförening 
 
Styrelsemöte #5 
 
2022-05-16, 18:30 
 
Plats: Garveriet, Floda 
 
Närvarande: Daniel Segenstedt, Britt-Karin Persson, Mikael Strömblad, Lars Blomberg, 
Johan Aga, Per Hassling (via telefon vid punkten om nya slungrummet). 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Styrelsen godkände dagordningen. 
 
§3 Föregående protokoll 
Styrelsen godkände protokollet 
 
§4 Kvarstående punkter 
 
§5 Rapportering 
Distrikt (Johan): Förslag ligger om att planera en drottningodlingskurs i distriktet. Kan även 
bli föreläsning som kommer. Distriktets ekonomi är god. 
 
§6 Mötesfrågor 
Skötsel av bigårdar – Två ny samhällen är under inköp och kommer att levereras under 
veckan. Vi beslutar att dessa båda samhällen sätts på Kolboryd och stödfodras samt delas till 
fler samhällen och att något av dessa sedermera flyttas till Garveriet. Johan o Lars kommer att 
titta till samhällena samt stödfodra dem. Lättare att stödfodra och driva upp bistyrkan på ett o 
samma ställe. 
 
Johan har inte sett spår av Nosema från proverna från bina på Garveriet. Därav verkar det inte 
vara anledningen till förlusterna där. 
 
Bigårdsträffarna på Kolboryd pausas fram till midsommar i alla fall, då vi inte har bin att 
gemensamt ta hand om. Förhoppningsvis växer befintligt/befintliga samhällen samt de nya till 
sig med hjälp av fodring. 
 
Bigårdsträffarna på Garveriet var oklarheter kring. Vi diskuterar dessa vid nästa möte och 
säkerställer att vi har bin på Garveriet när inbjudningarna går ut. 
 
Per Hassling kommer att publicera nyheter på hemsidan och därmed informera om kommande 
bigårdsträffar eller annat föreningsrelaterat löpande. Önskvärt är att övriga 
styrelsemedlemmar förser Per med nyheter och annat som kan användas som nyhet eller tips. 
 
Vi kommer att köpa in nya lastremmar till uppstaplingskuporna. Detta ombesörjs av Daniel. 
 



Garveriet (Per): Brunnen är klar och skall gjutas fast i dagarna. Per informerade om att att 
kakel och klinker är klart inom 1 – 2 veckor. Även dörren kommer att tätas och förses med lås 
så att den hålls stängd och är tät gentemot omgivningen utanför. Efter Kakel och klinker skall 
varmt och kallt vatten anslutas. Per kommer ta fram förslag på rutin kring hanteringen av 
åtkomst till slungrummet och instruktioner för hur det skall skötas. Det poängteras att det inte 
är många veckor kvar till första slungningen. 
 
Flytt från Aludden statusuppdatering, Mikael och Johan: Aludden skall just nu vara tömt i 
slutet av Juni, men oklart om något skall hända med utrymmet då. Lars kollar med Aludden. 
 
Ordning och reda på materiel, Mikael: Det sitter skyltar uppe i förrådet nu och det är av vikt 
att vi hjälps åt att hålla ordning och reda där. Gasbrännare är inköpt för att flamma bottnar och 
sargar. 
 
Nybörjarkursen statusuppdatering, Lasse och Johan: De rullar på enligt plan. 
 
 
§7 Övriga frågor 
Myrsyra: finns när säsongen börjar (mot höst), inte just nu. Britt-Karin håller koll. 
 
§8 Framtida mötesfrågor 
 
§9 Nästa möte 
 
Tisdag 14 juni     2022 18.30 
Torsdag 25 augusti     2022 18.30 
Måndag 19 september 2022 18.30 
Måndag 17 oktober     2022 18.30 
Tisdag 15 november  2022 18.00 
 
 
§10 Mötet avslutas 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Sekreterare för mötet 
Daniel Segenstedt 


