På gång för Kommittén för biavel och Bihälsa

2018 03 18

Föregående protokoll gicks igenom och kommenterades.
Bihälsa:
Frågan om Bihälsa dyker upp väldigt ofta i olika sammanhang. KOO har tagit fram en
Bihälsoplan sedan tidigare. En plan som är enkel att följa och som kan användas vid
sammankomster att starta diskussioner. Planen läggs ut på hemsidan, under vår kommitté.
Avelsgrupper
Patt undersöker med VSH projektet, om det finns några inplanerade möten med
avelsgrupperna. Om inte, är vårt förslag, att vår kommitté träffas en lördag i oktober med
dem. Lämpligt med 2 st från varje avelsgrupp. Viktigt att vi lyssnar med avelsgrupperna, så
de inte känner sig överkörda och att alla kan framföra sina synpunkter. Patt undersöker
lämplig plats att vara på. Antingen i Skänninge, Nässjö eller Hallsberg.
Drottningodling:
Det behövs en föryngring bland drottningodlarna. Kommittén är överens om att en
workshop där man kan delge varandra lite tips och synpunkter, inom ämnet, kan vara ett
lämpligt sätt att väcka intresset bland de yngre. .
Förslagsvis kan vi hålla en workshop i mars 2019 och då lämpligtvis i Örebro och Alvesta. En
kursavgift ska tas ut.
Kommittén undersöker med personer som kan vara behjälpliga att hålla ihop mötet och
avrapporterar detta på vårt höstmöte.
Biregister:
Pierre hör med Magnus Gröntoft ( JV ) om han kan skriva något om detta i Bitidningen och
Gadden.:
Parningsplatser/stationer:
Kommittén är ense om att vi ska fortsätta söka NP medel. Ansvarig: Patt
Övriga frågor:
För några år sedan gjordes ett arbete med att ta fram en site på nätet där biodlare kan
köpa/sälja drottningar. I dagsläget vet ingen var denna site finns. Patt följer upp och
rapporterar i frågan.
De finns en app. ”Hivelog.dk”. Appen är på svenska och där lägger man in data om sin
bigård/ar, typ ett datablad. Koo skriver en blänkare i Bitidningen om detta.
Nästa möte:
30/9 kl 10.00 i Skänninge
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