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1.Mål och uppgift  

Föreningens mål är att arbeta för att förbättra biodlingens villkor och utveckla biodling som 
meningsfull sysselsättning, att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och 
pollineringens betydelse.  

Föreningens uppgift är att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och 
erfarenhet, inspirera biodlare att bli medlemmar och företräda biodlarna i kontakter med 
organisationer, myndigheter och företag.  

 

2. Årets verksamhet  

2.1 Coronapandemin 

Den pågående coronapandemin har haft stor påverkan på föreningens verksamhet. I mars 
månad införde våra myndigheter stora restriktioner, bland annat stopp för större samlingar. 
Vårt förbund skickade också ut rekommendationer för hur verksamheten bör genomföras 
under pandemin. Styrelsen beslutade att omedelbart ställa in alla större samlingar för 
föreningen och styrelsemötena genomfördes digitalt under våren. På grund av pandemin blev 
det heller ingen nybörjarkurs eller fortsättningskurs för biodlare under säsongen. Alla publika 
arrangemang, till exempel Lillerudsdagarna, midsommar på Alster och höstmarknad på 
Alsters Herrgård ställdes också in. Efter sommaren beslutade dock styrelsen att genomföra 
bigårdsträffarna på Alsters Herrgård. 

2.2 Honungsbedömning  

Honungsbedömningskommittéer från Karlstadsortens och Alster-Nyeds biodlarföreningar 
bedömde honung den 26 november 2019. Ordförande i Karlstadsortens kommitté var Yngve 
Karlsson och i Alster-Nyeds Gunnar Knutsson. Det inlämnades 13 honungsprover som 
bedömdes av kommittén.  

2.3 Biodlarträffar  

Föreningen har genomfört två biodlarträffar. Våra medlemmar har också inbjudits till Alster-
Nyeds biodlarförenings träff den 11 mars. Några av våra medlemmar deltog i denna aktivitet. 

13 februari tematräff på Lillerud. Temat för denna träff var föreningens projekt. Styrelsen 
informerade om Bigården på Alsters Herrgård och vi diskuterade binas situation med 
anledning av den milda vintern. 

1 augusti var det visning för medlemmarna av bigården på Lillerud. Ansvariga i projektet 
höll korta och informativa föredrag och efter det inbjöds alla att titta på bigårdens olika kupor. 
Cirka 25 personer deltog. 

2.4 Sveriges Biodlares Riksförbund SBR 

Ann Elgemark utsågs i januari månad till sammankallande för kommittén för drottningodling 
och biavel. 
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2.5 Publika evenemang  

Föreningen deltar vanligtvis i olika lokala marknader och andra evenemang som passar vår 
verksamhet. På grund av coronapandemin har dock alla sådana arrangemang ställts in under 
verksamhetsåret. 

Föreningen har under sommaren informerat om bin och visat distriktets visningskupa vid 
Naturum vid 2 tillfällen samt deltagit vid biodlingens dag den 16 augusti. Intresset för bin är 
fortsatt stort och många barn och vuxna har besökt visningskupan.  

2.6 Kurser  

På grund av pandemin har tyvärr inga kurser genomförts under verksamhetsåret. 

2.7 Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan  

Föreningens samarbete med Vuxenskolan är mycket gott. Vi får bland annat god hjälp i sam-
band med kurser och använder Vuxenskolans lokaler för utbildning, möten och honungs-
bedömning. 

2.8 Föreningsbigården på Alster 

Styrelsen har ansvarat för tillsyn och skötsel av föreningsbigården på Alster under 
verksamhetsåret. Efter sommaren har medlemmarna inbjudits att delta och lära mer om bland 
annat avläggare, skattning, invintring och varroabekämpning. 

Förutom uppställningsplatsen har föreningen tillgång till ett slungrum i en bod. En arbetsplan 
för skötsel av bigården håller på att uppdateras. Vi har köpt in en del kompletterande material, 
nya drottningar m.m. och invintrat fem samhällen varav ett är uppställt i Lillerud. Herrgårds-
butiken har sålt föreningsbigårdens honung under namnet Herrgårdshonung.  

2.9 Projektet i Lillerud 

Projektet Utbildningsbigård och mötesplats för information och nätverkande hade höga 
ambitioner inför 2020 och det började bra. Vi tecknade samarbetsavtal med 
Lillerudsgymnasiet AB. Det innebar att vi behövde ordna förråd på egen hand. Vi sökte därför 
särskilda medel för en förrådsbyggnad och fick ytterligare 50 000 kr. Vi planerade och bjöd in 
till en nätverksträff i mars med syfte att utveckla samarbeten mellan lantbrukare/växtodlare 
och biodlare. Vi etablerade samarbete med Karlstads Naturskola som resulterade i att 
Naturskolans årliga pedagogträff skulle hållas i projektets bigård följt av besökande 
skolklasser. Inget av detta och ingen annan planerad publik verksamhet kunde genomföras när 
coronapandemin slog till. Den 1 augusti vågade vi ändå visa upp bigården för intresserade 
medlemmar.  

Under året har projektgruppen och medlemmar hjälpts åt att bygga förrådet, beställa material 
och göra iordning bigården som nu innehåller olika typer av kupor, tre bisamhällen, skyltar 
och ett plank för en info-kupa. Projektet skulle genomföras i sin helhet under 2020 vilket 
pandemin gjorde omöjligt. Vi ansökte därför om förlängd tid och har nu fram till november 
2021 för att etablera den verksamhet som vi beviljats medel för. 
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Visning av bigården på Lillerud 1 augusti 

2.10 Föreningens funktionärer 

Styrelse  

Ordförande  Stig Svensson 
Vice ordförande  Patrick Nordman 
Kassör   Lennart Johannesson 
Sekreterare   Dan Kihlström 
Övriga ledamöter  Ewa Brunstedt, Maria Santos, Stig Linder 

Revisorer 

Hans-Åke Scherp och Birgitta Nyström (suppleant)  

Valberedning  

Yngve Karlsson och Ann Elgemark  

2.11 Sammanträden och möten  

Styrelsen har genomfört 12 protokollförda möten.  Årsmötet för föreningen hölls den 10 
november 2019.  

2.12 Antal medlemmar  

Under året har föreningen fått 19 nya medlemmar och har nu 99 medlemmar varav cirka 30% 
är kvinnor. 84 medlemmar är fullbetalande och 15 är familjemedlemmar.  

Medlemsutveckling 2015-2020  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
49      53      61     79     89    99 
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2.13 Styrelsens kontakter med medlemmar  

Inbjudan till våra aktiviteter skickas som e-post via medlemsregistret och på föreningens 
facebooksida Karlstadsortens biodlarförening. Flera medlemsbrev har skickats ut och alla nya 
medlemmar har fått ett välkomstbrev via posten.  

Kallelse till årsmöte och medlemsbrev skickas även per post till de medlemmar som inte 
anmält e-postadress.  

2.14 Distriktets årsmöte och SBR:s riksförbundsmöte  

2020 års distriktsmöte genomfördes den 15 februari i Gunnarskog. Ombud för vår förening 
var Stig Svensson, Patrick Nordman samt Stig Linder. 

2.15 Avslutning  

Med denna berättelse har styrelsen redovisat föreningens verksamhet 2019/2020. 

 

Stig Svensson, ordförande    Maria Santos, ledamot 

 

Patrick Nordman, vice ordförande  Ewa Brunstedt, ledamote 

 

Dan Kihlström, sekreterare   Stig Linder, ledamot 

 

Lennart Johannesson, kassör  

 

 

 


