Verksamhetsberättelse 2020
Österåkers Biodlarförening fyllde i mars 103 år, biodlare och
bisamhällen har genom åren genomlevt mycket - allt från världskrig
till hotet av insektsgiftet DDT och bekämpningsmedel innehållande
neonikotinoider. 2020 blev ytterligare ett år vi förmodligen sent
kommer att glömma – det var detta år vi på grund av en
världsomfattande pandemi behövde tänka om och pröva på helt nya
sätt att bedriva föreningsverksamhet.
Efter årsmötet konstituerade styrelsen sig, vi genomförde
Honungsbedömning och smidde storslagna planer som byggde på de
verksamhetsförslag som redovisades på årsmötet 2019, planer som vi
sedan snabbt fick revidera. Genom att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer med fysisk distansering ställdes alla externa
evenemang in och vi fokuserade på att ge våra medlemmar möjlighet
att digitalt få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling. Att
inte ”ställa in” utan ”ställa om” visade sig skapa en stor och positiv
medlemsnytta.
Styrelsen kan trots allt se tillbaka på ett historiskt händelserikt år,
under våren fick föreningen sin första hemsida och i september skrev
vi på avtal för vår första föreningsbigård.
Föreningen har under året ökat medlemsantalet med 21% till 91 st.
Följande sidor innehåller mer detaljer om verksamhetsåret samt en
redogörelse för de diskussioner och tankar som ligger till grund för
vår ansökan om Österåker Kommuns Miljöbidrag 2020.
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I februari innan pandemin slog till...
•
•
•

träffades vi och fick prova på att rena vax och gjuta mellanväggar
arbetade styrelsen fram en folder med information om Österåkers Biodlarförening
o foldern går att hitta på vår hemsida https://osteraker.biodlarna.se/
22/4 säsongsöppnades föreningens visningskupa vid Länsmansgården

Från mars ställde vi om…
•
•

•
•
•

•

I Bitidningen nr 5 skrevs en artikel om hur Österåkers Biodlarförening ställt om istf ställt in
Föreningen har genomfört sju digitala kunskapskvällar där vi diskuterat säsongsaktuella
biodlingsfrågor. Deltagarantalet har legat stadigt på ca 20–25 st, dvs ca 25% av våra medlemmar
o 19/3
Vad gör jag nu när bina börjar vakna?
o 20/4
Full rulle i kupan, vad gör jag nu?
o Vi gick även igenom Bihusesynen (egenkontroll)
o 8/5
Avläggare – hur gör jag?
o 4/6
Hur hanterar jag avläggare och skattlådor?
o 23/6
Forts från 4/6 - avläggare, skattlådor, Varroa
o 4/8
Slutet på säsongen, dags för invintring och Varroa
o 31/8
Invintringen och vad behöver jag tänka på under hösten
I maj driftsattes föreningens första hemsida https://osteraker.biodlarna.se/
Föreningen har med två svärmfångare funnits sökbara i SBR:s nya svärmtelefonitjänst
o Vi har även bidragit med synpunkter och förslag på utveckling av svärmtelefonitjänsten
I september
o stängdes föreningens visningskupa vid Länsmansgården för säsongen och
slyröjningsarbete genomfördes för att säkerställa god ut- och inflygning kommande vår
o skrevs avtal med Svenska Kyrkan Österåker där vi får tillgång till mark för
föreningsbigård, förråd för biodlingstillbehör och lokal för möten
▪ En aktivitetsgrupp bestående av medlemmar har till uppgift att etablera
föreningsbigården under höst-vinter-vår 2021
▪ Styrelsen har lämnat in en ansökan om Miljöbidrag 2020 hos Österåkers
kommun med anledning av föreningsbigårdsetablering. Mer info sid 4*.
I oktober
o skickade föreningen ut erbjudande att hjälpa till med Oxalsyrebehandling i december
2020, dryga 15 anmälda.
o genomfördes den årliga vaxsmältningen utomhus hemma hos Elsy & Åke Nilsson

Styrelsen har i sin helhet eller delar av den under året
▪

▪
▪
▪
▪

deltagit i
o Biodlarnas Årsmöte (feb)
o kursen ”Friska bin” som arrangerades av Länsstyrelsen Sthlm (feb)
o i ”praktisk Drottningodling/avel” med Danderyd-Täby Biodlarförening (juni)
o i digital utbildning ”Nya Honungsbedömningsreglementet” (sept)
o i digital utbildning ”Styrelsens uppdrag och ansvar i en lokalförening” (okt)
uppdaterat och förtydligat föreningens policy om biras
tagit fram en digital blankett för Årsrapport
tagit fram en blankett för ”utlåning av föreningsutrustning”
administrerat föreningens Facebooksida, hemsida och e-postkonto

▪

skickat ut fem Nyhetsbrev och haft nio protokollförda styrelsemöten
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Vår förening strävar efter att följa de mål som finns beskrivna i SBRs Stadgar:
§ 41 Uppgift
41:1. Föreningen ska verka för de mål som anges i §2.
§ 2 Mål
Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt
utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för
att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.
41:2. Därutöver är biodlarföreningens uppgifter:
• att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling.
• att inspirera icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i Biodlarna.
• att företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom
verksamhetsområdet.
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Från vänster
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Benny Bergström Ledamot, Avelssamordnare och ansvarig för visningskupan vid Länsmansgården
Lisa Dahlqvist, Suppleant
Jan Olof Olsson, Ledamot
Ingegerd Metz, Ordförande, utbildningsansvarig, ansvarig för FB-sidan
Elsy Nilsson, Sekreterare
Thommy Ekenberg, Ledamot, Bihälsosamordnare och ordförande i
Honungsbedömningskommitteén (som innefattar styrelsens närvarande medlemmar)
Olle Hillgren, Kassör, Kvalitetssamordnare, ansv för adm av hemsidan
Hubertus Videgård, Suppleant
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*Föreningsbigården – Ansökan Miljöbidrag 2020
Miljöbidrag 2020 har vi sökt utifrån föreningens grundvision och mål och de diskussioner vi haft på
våra styrelsemöten:
▪ Kunskapsbredd och stöd till våra medlemmar
▪ Gemenskap inom föreningen genom aktiviteter
▪ Ekonomisk självförsörjning (driften genom honungsförsäljning, bisamhällen genom
svärmhantering och avläggare, drottningar genom drottning-odling)
▪ Sprida kunskap och medvetenhet om biodling till allmänheten och på så sätt även värva nya
medlemmar

Tankar och idéer bakom ansökan
Bigård anläggning - är själva kärnan i föreningsbigårdens tillkomst och ganska självklar.
Redskap – de grundredskap som vi bör ha i redskapsboden för driften i föreningsbigården.
Kupvård – omfattar dels färg, lack och sånt som vi behöver för att ta hand om kuporna år efter år så att de är
fräscha och hållbara, dels sånt som behövs för kontinuerligt underhåll av t.ex. ramar och trådning, både i
driften men även vid aktivitetskvällar för att öva och sprida kunskap bland våra nybörjare och för gemenskap.
Bihälsa – grundläggande utrustning/skyddsutrustning för driften av bigården
Svärmhantering – om föreningen har sådan utrustningen kan fler medlemmar lära sig hantera svärmar och
hjälpa till vid infångande - dels för att kunna omhänderta ev. svärmar från föreningsbigården och medlemmars
bigårdar, dels hjälpa inringare via svärmtelefonen i regionen.
Besöksutrustning – i syfte att kunna erbjuda visningar för att nå ut till allmänheten för att väcka medvetenhet
och intresse för biodling, d.v.s. ungefär samma syfte som visningskupan på Länsmansgården, men även för våra
medlemmars familjer och bekanta som önskar kika på den härliga hobby vi ägnar oss åt.
Stapelkupa – allt som ingår och behövs i en kupa för hela biåret, vissa saker med olika lösningar för att ha en
kunskapsbredd att erbjuda våra nybörjare. Någon kanske använder foderlåda, andra foderram, en tredje
flusterautomat – då är det bra att kunna diskutera och visa olika sätt, eftersom inget är rätt eller fel.
Honungshantering – grundläggande material för avtäckning, hink med tappkran, silar och omrörare för att
hantera skattning av föreningens honung på ett livsmedelsriktigt sätt. Det kan med fördel göras till en
föreningsaktivitet. Slunga har inte prioriterats (inte inkluderad i ansökan) eftersom det finns hos oss
medlemmar att låna, men på sikt är det inte fel att ha en i föreningen.
Informationsmaterial – ett av våra återkommande diskussionsämnen är hur vi ska nå ut och synas, det vi lägger
in i detta är t.ex. ”strandflagga” att ha vid olika event, riktiga väderbeständiga informationsskyltar vid bigården
och i vissa måna broschyrer. Vi ska även använda de vi får från SBR såklart.
Option 1: Drottning-odling – en möjlighet till kunskapsbredd och föreningsaktivitet samtidigt som vi kan bli
självförsörjande med drottningar, då det råder viss brist på Carnica som varit svårt att få tag på. Vi har haft
detta uppe för diskussion flera gånger, behövt söka oss utanför föreningen då intresset faktiskt finns, och det
vore trevligt att kunna erbjuda fortbildning på området. Detta är lagt som en option och om vi inte får bidrag
till det nu kan vi återkomma till det kommande år.
Option 2: Observationsram –. Syfte är att kunna förevisa och nå ut till allmänheten när vi är på event, som t.ex.
kanalens dag. Detta är lagt som en option.
Option 3: Trågkupa – omfattar allt som går åt i en trågkupa under hela biåret, och syftet är att kunna visa upp
och hantera en annan sorts kupa, för kunskapsbredd. Den är också lagd som option, och kan skjutas till
kommande år.

4

