
 

Årsplan - digitala 

medlemsaktiviteter 2021 
(innehåll, tidpunkt o plats kan komma att förändras maa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer) 

 
Möte Aktivitet När Var? 

Inbjudan via mejl    
Vad? 
 

Inställd Prova på att finsila vax och gjuta 
vaxkakor 

Avvaktar pga 
Covid19 

 Pga rådande situation kan vi inte köra denna aktivitet då den görs inomhus och 
kräver ”närhet” till varandra för att se och höra. 

2 Kontrollera kuporna 3 mars Digitalt via Zoom Rensningsflygning, hur mår mina bin, vad gör jag nu? 

3 Uppföljning kontrollera kuporna 23 mars Digitalt via Zoom Hur mår mina bin, vad gör jag nu?  
 

4 Bina vaknar, Full rulle i kupan 
Bihusesynen  

15 april Digitalt via Zoom Öppna och städa kupan, genomgång Bihusesynen (Bi-tidningens årliga inlägg) 

5 Bihälsa, del1 29 april Digitalt via Zoom Eva Forsgren, SLU, berättar om bi-sjukdomar 

6 Avläggare 18 maj Digitalt via Zoom Risk för svärmning, vad gör jag? Avläggare – hur gör jag? 

7 Skattlådor, drönarramar 16 juni Digitalt via Zoom    När sätter jag på skattlådor? Halva eller tredelade ramar? Hur länge? 
   När skall jag ta bort drönarramen? 

Veckoträffar Surr om bin och biodling Maj-1 sept Föreningsbigården Vi praktiserar biodling genom att hantera vår föreningsbigård 

8 Reflektion, Skattning, invintring 31 augusti Digitalt via Zoom Vad har vi lärt oss? Honungshantering, förvaring av slungade ramar, invintring hur 
då? 

9 Invintring forts, föreningen okt-
feb   

23 september Digitalt via Zoom Vad har vi lärt oss? Forts på invintring och förvaring av ramar etc. Dialog kring 
aktiviteter i föreningen under okt-feb. 

10 
Praktisk 

Vaxsmältning Lö 23 oktober Hos Elsy och Åke 
Nilsson 

Vi smälter ur vax, fikar och surrar om bin & biodling 

11 Årsmöte 14 nov Fysiskt Prästgården  Årsmöteskallelse skickas ut samt publiceras på hemsidan senast 24/10. 
Vi följer FHMs och Sthlms regionens rekommendationer. 

12 Inlämning av honungsburk för 
Honungsbedömning 

14 nov Prästgården Information om inlämning kommer att skickas ut per mejl och publiceras på 
hemisdan 24/10. 

13 Praktisk Oxalsyrebehandling Nov/Dec Oxalsyretåg Föreningen erbjuder hjälp med Oxalsyrebehandling. Oxalsyretåget utgår från 
Föreningsbigården som får första behandlingen. 
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