Nyhetsbrev kvartal 1 – 2021
Hej,
Det var ett tag sen vi hördes sist, därför blir detta nyhetsbrev extra långt, 6 sidor,
för vi i styrelsen har en del att berätta om. Bjud dig själv på en fika och om vädret
tillåter, ta gärna med fikat och detta nyhetsbrev ut i solen och läs.
Jag vill passa på att rikta ett speciellt Välkommen till alla våra nya medlemmar, vi
i föreningen är väldigt glada att allt fler ser nytta och nöje i att tillsammans dela
intresset om biodling. Vi har mycket att dela och ännu mer att lära varandra.
Börjar med Årsmötet i november, som denna gång blev det första digitala årsmötet i vår över
hundra år gamla förening. 28 medlemmar anmälde sig att delta vilket också var en potential att
bli ett deltagarrekord.
Muntligen tackade vi av två trotjänare som varit en del av styrelsen under många år men tyvärr
själva inte var närvarande - Elsy Nilsson (sekr.) och Thommy Ekenberg (led.) för allt de bidragit
med under åren. Vi tackade även av Juliana Vladau som valt att lämna sitt revisorsuppdrag.
Vi hoppas senare i år vid lämpligt tillfälle kunna genomföra en avtackning fysiskt för dessa tre
när såväl Covid-19-vaccinering och Folkhälsomyndigheten tillåter.
Valberedningen med Bosse Bengtsson i spetsen har under hösten 2020 letat styrelse- och
revisorkandidater vilket alltid är en utmaning. Styrelseposterna var extra tilltagna i antal 2020
för att ge möjlighet till generationsväxling, vi valde efter valberedningens förslag att minska i
antal men ser gärna att fler intresserade kommande år ger oss chansen att öka igen. Vid
årsmötet ställdes frågan igen - om det fanns någon som var intresserad av en suppleantplats
och mycket glädjande fick vi napp – tack Carina för att du valde att hänga på! Till kommande
årsmöte tar Bosse gärna emot fler intresserade!
Årsmötesprotokollet finns på vår hemsida om du vill ta del av vad som beslutades så är länken
här: Årsmöteshandlingar 2020
Styrelsens konstitution är det första som sker efter årsmötet. Jag själv valdes återigen till ordförande
på årsmötet, tack för förtroendet, men både kassör- och sekreterarrollen behöver delas ut på valda
ledamöter. Olle fortsätter som kassör och Benny är den som i år kommer att vara vår sekreterare. Janne
och Hubertus är ledamöter och Elisabeth och Carina suppleanter. Längre ner i nyhetsbrevet finns mer
att läsa om vilka övriga roller föreningen tillsätter varje år. SBR, både på central(förbund) och distriktsnivå kanaliserar information till lokalföreningar genom att vi utser kontaktpersoner, s.k. samordnare för
olika kunskapsområden. När vi växer hoppas vi att samordnarna får en grupp intresserade medlemmar
att utveckla kunskapsområdet med.

Styrelsemöten har vi hunnit ha två av årets planerade ca tio. Vi har en fast agenda, rapporterar av
interna och externa aktiviteter och protokollför beslut. Vi planerar årets aktiviteter efter det förslag på
verksamhetsplan som redovisades på årsmötet. Styrelsen håller sig även informerad och diskuterar
flitigt vad som händer i vår nära omvärld, SBR förbund- och på distriktsnivå. Bl.a. har ju distriktets
årsmöte hållits digitalt i februari där bl.a. Årsrapportens resultat redovisades, läs här om Österåkers
resultat i förhållande till övriga föreningar i Sthlms distriktet: Årsrapport 2020. Österåkers
Biodlarförening har en tydlig ”förbättringspotential” vad gäller att bidra till Årsrapporten… endast 29 av
våra ca 85 medlemmar lämnade in. Vi hade hoppats på att fler skulle rapportera då vi erbjöd digital
rapportering som alternativ. Visst kan vi bättre än så ?!!!..

Vilka ”kunskapsområden” och ”grupper” har vi då? Tja, i dagsläget har vi faktiskt bara en enda
grupp som innehåller flera personer än en (1) och det är gruppen som tagit sig an Etablering av
Föreningsbigården. I takt med att föreningen växer hoppas vi i styrelsen att fler områden kan innehålla
fler än en (1) samordnare. Samordnaruppdraget behöver inte ligga på en person i styrelsen utan en
föreningsmedlem som är intresserad av kunskapsområdet. Samordnaren har kontinuerlig avstämning
med styrelsen.
Utbildning, Kvalitet, Näringsbiodling, Avel, Bihälsa och Honungsbedömning är alla områden där SBR
förordar att föreningen har kontaktpersoner.
Område, beskrivning

Samordnare

Utbildning

Ingegerd Metz

·
·
·

arbetar med att sprida kunskap om biodling
samordnar utbildnings- och informationsinsatser inom föreningen
bevakar förbundets och distriktets utbildningsinsatser

Kvalitet
·
·
·

Näringsbiodling
·
·

Elisabeth ”Lisa” Dahlqvist
bevakar förbundets kommitté för biavel
vara kontakt mot SBRs kommitté för biavel och drottningavel

Bihälsa
·
·
·

·

Carina Stenberg

samordnar insatser vad avser bihälsa inom föreningen
o fokuserar på frågor som kan uppkomma gällande frågor om sjukdomar och parasiter som är vanliga hos bin
bevakar förbundets kommitté för bihälsa och deras arbete bland annat om hur vi som biodlare kan förebygga och
behandla vanliga sjukdomar och parasiter som är vanliga hos bin
kontaktperson mot distriktet och SBR

Honungsbedömningskommittée
·

Hubertus Videgård

arbetar med frågor som kan uppkomma när det gäller biodling som en sysselsättning på deltid eller heltid (till skillnad mot
biodling som hobby)
bevaka förbundets kommitté för näringsbiodlingsarbete som är inriktat på att stimulera utvecklingen av hållbar biodling
och honungshantering samt biodlarens arbetssituation

Avel
·
·

Olle Hillgren

hanterar frågor inom områden såsom livsmedelshantering, hygien i biodling, bi-husesyn och honungsbedömning
verkar för att vi som medlemmar i föreningen har tillgång till information och i möjligaste mån ges möjlighet att hålla bin
och hantera dess produkter inom de ramar och riktlinjer som är satta av förbundet inom området kvalitet
fungerar som kontaktyta för oss inom föreningen och för förbundets kvalitetskommitté samt distriktets
kvalitetssamordnare

Styrelsen med Ingegerd Metz som ordförande

kontrollerar att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt
o resulterar i en honungskvalitet som ska uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg
och även förpackning
årlig bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna
o denna bedömning ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente

Administratör för medlemsregistret

maa GDPR hanteras registret av kassören Olle Hillgren

SBR info till medlemmar

maa GDPR hanteras detta av kassören Olle Hillgren

Nedan beskrivna områden är sådant som vi själva organiserat för att möta våra behov inom föreningen.
Område, beskrivning
Samordnare
Materialförvaltning
·

Visningskupan Länsmansgården
·

·

Janne Olsson

har kontroll på föreningens inventarier

Benny Bergström

bevaka utvecklingen i visningskupan
o hantera utvecklingen i visningskupan
o utfordra bina vid behov
o organisera rensning av området kring kupan vid behov
vara kontaktperson mot Länsmansgården

Etablering Föreningsbigård
➢
➢
➢

➢

Markgänget
Bänkgänget
Bikupegänget
Fikagruppen

Elisabeth ”Lisa” Dahlqvist, sammankallande
leds av John Baxter
leds av Olle Hillgren
leds av Marianne Lidbrink (som också är föreningens revisor)
Ingegerd & Lisa – vi vill gärna bli fler

Föreningsbigården, vårt nav
Förvaltningsansvarig är ordförande i föreningen.
·
när etableringen är genomförd behöver vi förvalta våra bikupor
➢ biodlingsårets alla arbetsuppgifter behöver göras och det här blir platsen där vi kan träffas och utbyta erfarenheter
➢ vi behöver såklart bli fler som tar hand om denna fantastiska föreningsbigård
ÖBIOFs hemsida
·

Vår Facebook-sida Österåkers Biodlare
·
·
·

Olle Hillgren, Benny Bergström

hålla hemsidan uppdaterad

Ingegerd Metz

denna kanal används för biodlare inom Österåkers kommun, blandat ÖBIOF medlemmar/icke medlemmar
administrerar medlemmar i gruppen
bevakar och lägger upp relevanta inlägg

Föreningsaktiviteter 2021
Vi avvaktar med inbjudan till fysiska medlemsaktiviteter och följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Istället utbyter vi kunskap och erfarenheter via digitala träffar där vi följer biodlarsäsongen. Separata
inbjudningar till dessa träffar skickas ut per mejl till alla medlemmar. Föreningen erbjuder personlig
support för att möjliggöra att så många som möjligt kan vara med.

Föreningsbigården
Som ni kunde läsa i årsmöteshandlingarna (verksamhetsberättelsen för 2020) så ansökte styrelsen om
miljöbidrag från kommunen för etablering och drift av vår
första föreningsbigård vid Österåkers Kyrka. I januari fick vi
det glädjande beskedet att vår ansökan beviljats. Redan i
höstas träffades några av de som anmält intresse att hjälpa
till med etableringen. Nu när snön försvunnit har
grupperna återupptagit kontakten och börjat förbereda det
praktiska arbetet. Planen är att allt är på plats i maj – även
bina. När etableringen är genomförd har vi det vi aldrig haft
förut – en central träffpunkt. Jag själv som relativt ny
medlem och ”nykläckt” biodlare gläds åt att kunna få ett
”nav” för vår förening där vi kan träffas och surra om bin
och biodling och utbyta allehanda tips&knep och erfarenheter. Eftersom biodling bedrivs utomhus är
den på sitt sätt rätt i tiden, dvs Corona-anpassad och när vi träffas respekterar vi såklart vårt nu
upptränade hygieniska avstånd till varandra. Inte så svårt när vi mer än gärna har våra bidräkter på
.
Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med, delaktighet och samhörighet är ju föreningslivet i ett
nötskal en bikupa
. Tillsammans hjälper vi till med driften, anordnar medlemsaktiviteter och inte
minst har vi också möjlighet att bjuda in kommunens medborgare att lära sig mer om bin & biodling.
Helt enkelt - hög mysfaktor! Är du intresserad att hänga på redan nu? Tveka inte att höra av dig.

Medlemsaktiviteter
Vi fortsätter med våra digitala kunskapskvällar men i takt med att Föreningsbigården byggs så kommer det även
successivt finnas tillfällen att träffas fysiskt på plats. Jag hoppas att vi kan under våren får till stående dagar/kvällar
med jämna mellanrum då var och en kan titta förbi för att utbyta lite ”surr”. Ta en cykeltur, en
promenad/joggingtur eller bara svänga förbi med bilen för att se hur vår föreningsbigård utvecklas och inte minst
heja på de som är i full fart med ”bygget”. Hur vet man att det finns folk på plats? I mina tankar tänker jag att vi
kan få datum/tider från etableringsgrupperna att lägga upp på vår hemsida – under ”Föreningsbigården”.
Det finns redan idag några bänkar att sitta på men det går självklart att ta med sig en egen liten stol och inte minst
en fika.
Nedan ser du grundschemat för tänkta digitala medlemskvällar. Vi följer biodlaråret och kryddar detta med
allehanda aktuella frågor. Nya biodlare har t. ex funderingar kring inköp av material och bin, välja biras, välja
väderstreck och plats för bikuporna m.m. och dessa frågor vill vi ju också stödja våra medlemmar kring.

Österåkers Biodlarförening eftersöker alltid dig som vill ställa upp som ”mentor”!!
Med många nya medlemmar där de flesta är nybörjare är det fantastiskt att kunna vända sig till en biodlare med längre
erfarenhet. Vad längre erfarenhet innebär behöver inte vara en livstid utan att man känner att man kan och vill dela med sig av
sina erfarenheter som biodlare.
Att få hjälp på plats när man lyfter på locket, att få hjälp att lära sig se ägg, att få hjälp att lära sig vad som är viktigt för
biodlaren att se & höra vid kupan. Listan kan göras lång med frågeställningar. Våra digitala kunskapskvällar har varit och är
framgångsrikt för deltagarna, föreningsbigårdens möjligheter hoppas vi också mycket på, men att även ha en mentor att ringa
till när nöden så kräver är fantastiskt. Intresserad? Hör av dig till styrelsen.
Här är en länk till en bra artikel om mentorskap - Lennart – en värdefull mentor för nybörjare – Biodlarna

Det är ett tag kvar men – vi behöver fler Svärmfångare inom Österåker-Vaxholm !!
Intresserad? Vill du lära dig? Hör av dig till styrelsen. Klicka på länkarna för att läsa mer om ”svärmfångeri”.
Svärmtelefonen – Biodlarna
Anita fångar in bin – tack vare nya "svärmtelefonen" - P4 Dalarna | Sveriges Radio

Med vänlig hälsning

Styrelsen gnm Ingegerd

Österåkers Biodlarförening osterakersbiodlare@gmail.com

Styrelsen - föreningsår 2021

Ingegerd Metz, ordförande och alldeles nybakad biodlare
med lång föreningsbakgrund inom Brukshundklubben.
Medlem i ÖBIOF sedan 2018.
Gick nybörjarkurs i biodling våren 2019, skaffade två
bisamhällen sommaren 2020 placerade hemma i
trädgården.
Bor i Österskär med familj och hund och arbetar till
vardags som konsult och utbildare inom IT Service
Management.

→
Benny Bergström, sekreterare och 5 års erfarenhet av
biodling.
Medlem i ÖBIOF sedan 2016.
Gick nybörjarkurs i biodling 2015.
Har 4 bisamhällen som står hemma i trädgården.
Pensionär, bor i Hästängsudd med famil och hund


Olle Hillgren, kassör och uppvuxen med biodling.
Haft egen biodling sedan 2008.
Medlem i ÖBIOF sedan 2009 och har 5 bikupor.
Bor i Hacksta med familj och arbetar till vardags med
produktledning.


Hubertus Videgård, ledamot, biodlare
sedan 7 år och medlem i ÖBIOF sedan
2014.
Tillsammans med sambo Malene har vi 4
samhällen i Skeppsdal.
Arbetar till vardags med stiftelseförvaltning.

→
Janne Olsson, ledamot, biodlare sedan 6 år
Övertog sin brors utrustning, bin och lärdom.
Medlem i ÖBIOF sedan 2015.
Delar biodlingsintresse och skötsel med sonen Robert.
Tillsammans har de 5 bisamhällen där några finns
hemma hos Janne i trädgården och några hos Robert
som bor några km bort.
Pensionär, bor i Singö med familj.


Elisabeth ”Lisa” Dahlqvist, suppleant, biodlare sedan 3 år.
Medlem i SBR/ÖBIOF sedan 2019.
Har 3 Krainersamhällen i Täljö.
Civilingenjör till yrket, jobbar som projektledare på FMV och
bor i Margretelund med min familj.

→
Carina Stenberg, suppleant och nybakad biodlare sedan i
höstas 2020.
Nybliven medlem i ÖBIOF.
Har 2 bisamhällen hemma i trädgården.
Arbetar till vardags som administratör på en kedja inom golv
och plattsättning.
Bor i Åkerstorp med familj och hund och

