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Verksamhetsberättelse 2021 
 

2021 – ett år att minnas, året då vi blev med Föreningsbigård, en händelse som det mesta av 

vårt föreningsår kretsat kring. Det blev också året då vår förening passerade 100 

medlemmar.  
 

Efter det digitala årsmötet konstituerade styrelsen sig, vi genomförde sedvanlig 

Honungsbedömning och planerade aktiviteter som byggde på de verksamhetsförslag som 

redovisades på vårt digitala årsmöte 2020. Föreningsbigårdens etablering gav oss möjlighet 

att i begränsad form genomföra praktiska 

aktiviteter, vårt motto att inte ”ställa in” 

utan ”ställa om” visade sig återigen skapa en 

stor och positiv medlems-nytta.  

 

Att pandemin skulle fortsätta hålla i sig var 

inget någon önskat sig men som vi ändå tror 

att de flesta tidigt anade. När styrelsen nu 

tittar i backspegeln konstaterar vi att alla 

inom föreningen gjort det bästa av 

situationen och att etablering av en 

Föreningsbigård trots allt blev en bra 

”huvudaktivitet” att hålla sig i när vi fortsatt 

följde FHM & Sthlms regionens 

rekommendationer om social distansering.  

 

ÖBIOF kunde återigen synas i massmediala 

sammanhang, denna gång i lokala Kanalen 

nr 38, i en artikel där Svenska Kyrkan 

Österåker visar upp sitt miljöarbete och samarbetet med vår förening – en hobby som blivit 

populärare än någonsin. I hela landet fortsätter medlemökningen rejält, även vi har blivit 

större, under året har vi ökat medlemsantalet med 14,3% och 1 okt 2021 var vi 104 st. 

 

Följande sidor innehåller mer detaljer om verksamhetsåret och en redogörelse för hur vi 

använt Österåker Kommuns Miljöbidrag 2020 (sid 5). Verksamhetsberättelsen avslutas med 

en bildkavalkad (sid 7-17) från det gångna föreningsåret.   

 

Nov 2021 

ÖBIOF Styrelse 

gnm Ingegerd, ordf 
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Sammanställning av föreningsåret 2021 
 

Visningskupan, Länsmansgården 

• Säsongöppnades 11 maj med nytt bisamhälle och invintrades 5 september då kupan 

också stängdes. 

• Föreningen representerad vid flera aktiviteter anordnade av Länsmansgården 

 

Föreningsbigården  

 

Etablering gjordes genom att dela upp deltagande 
medlemmar i aktivitetsgrupper; markberedning, 
bänktillverkning, kupförberedelser, bi-inflyttning 
och fikafixargrupp. 
 
3 bisamhällen på plats 11 maj. 
 
Bigårdsträffar varje onsdag kl. 18, period 9 maj - 18 
aug 
 
Vid vårt förråd finns en grillplats med bänkar som 
naturligt blev vår mötesplats vid uppstart- och slut. 
 
Drottningbyte i juni samt invintring 5 sept 
 
Praktiska skötselkort har tagits fram och använt vid 
varje träff 
 
Totalt blev det ca 20 praktiska medlemsträffar med 
praktisk biodling och fika 
inkl slutskattning, slungning och burkning 
 

 

Digitala träffar 
• Föreningen har genomfört åtta digitala kunskapskvällar där vi diskuterat säsongsaktuella 

biodlingsfrågor. Deltagarantalet har fortsatt legat på 25-35 st med skiftande 

erfarenheter, från nya till veteraner. 

o 3/3 Status just nu, rensningsflygning, vinterförluster      
o 23/3 Hur mår mina bin, stödfodring 
o 15/4 Öppna & städa efter vintern 

o Vi gick även igenom Bihusesynen (egenkontroll) 
o 29/4 Bihälsa, extern föreläsare fr SLU (många deltagare!!) 
o 18/5 Risk för svärmning, avläggare - hur gör jag? 
o 16/6  Skattlådor, Varroabehandling, drönarutskärning  
o 31/8 Reflektion 1 - vad har vi lärt oss. Honungshantering, förvaring 
o 23/9 Reflektion 2 – forts. Invintring och vad händer framöver i föreningen 
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Övrigt 

• Traditionsenlig vaxsmältning, 25 deltagare som aktivt deltog i smältning & fika/grillning 

• Premiär för Oxalsyretåg där föreningen erbjöd stöd vid oxalsyrebehandling i december.  

19 biodlare anmälde sig, från Ljusterö i nordost till Resarö i syd. 

• Bilaga Aktivitetsplan som redovisar medlemsaktiviteter 2021 

 

Styrelsen har i sin helhet eller delar av den under året  
▪ haft sju protokollförda styrelsemöten och skickat ut ett Nyhetsbrev (vår) 
▪ samlat in Årsrapporten, 30% svarsfrekvens, och skickat vidare till förbundet  
▪ administrerat föreningens Facebooksida, hemsida och e-postkonto 
▪ haft kontakt med Österåker och Vaxholms kommun om svärmhantering 
▪ etablerat Föreningsbigård med tillhörande operativ planering, inköp av 

biodlingsutrustning samt hanterat oförutsedda händelser i bigården 

o tecknat biodlarförsäkring får föreningens båda bigårdar 
o tecknat försäkring mot amerikansk yngelröta för föreningsbigården 
o för kommunen redovisat miljöbidrag 2020, verksamhetsmässigt och 

ekonomiskt 
▪ informationsmaterial om biodling, skyltar, ”banner” och flaggor har införskaffats 

▪ deltagit i 
o Sthlms distriktets digitala Årsmöte (feb) 
o Sthlm distriktets OKS-möte (okt)  (OKS=ordförande, kassör, sekreterare) 

Redovisning av föreningens samordningsuppdrag (kommittéer) 
 

Bihälsosamordning, Carina Stenberg 
Som Bihälsosamordnare har jag att fokuserat mitt arbete på frågor som kan uppkomma gällande 

frågor om sjukdomar och parasiter som är vanliga hos bin. Jag bevakar förbundets 

kommitté för bihälsa och deras arbete bland annat om hur du kan förebygga och behandla vanliga 

sjukdomar och parasiter som är vanliga hos bin.  

Under verksamhetsåret 2021 har jag sammanfört föreningen med Eva Forsgren – forskare i bihälsa 

på SLU. Eva mötte min fråga och föreningen fick en föreläsning om bihälsa under ett Zoom-möte i 

våras. Jag har även från önskemål från en medlem kontaktat Erik Österlund som har odlat fram 

varroafria bin, Erik kommer att hålla en digital föreläsning om detta så snart tillfälle ges (VT-22). 

Under 2021 planerades ett studiebesök på SLU tillsammans med Stockholmsdistriktet med tema 

Bihälsa som tyvärr ställdes in pga pandemin men som förhoppningsvis blir av under 2022. 

Föreningen beslutade att under sept 2021 subventionera SBRs nya bok om Bihälsa för att sprida 

kunskap om bihälsa till våra biodlare i sin hantering av sina bisamhällen. Ett 15-tal medlemmar tog 

glädjande del av detta erbjudande. 

Utbildningssamordning, Ingegerd Metz 
Verkat för att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom 

biodling genom både digitala kunskapskvällar likväl som praktisk övning i Föreningsbigården. 

Stödjer övriga kommittéer när det handlar om kunskapshöjande aktiviteter. 
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Svärmfångargruppen, Janne Olsson 
Kontaktperson gentemot förbundets centrala svärmfångartjänst. Denna grupp startades 

under 2020 med målet att utöka antalet svärmfångare för större täckning över vårt 

upptagningsområde men även öka kunskapen hos föreningens biodlare att proaktivt 

förhindra svärmning. Många svärmar blev det i år att fånga men föreningen lyckades inte 

engagera alla de som anmält intresse att lära sig. Nya försök gör under 2022!  

 

Inventariesamordning, Janne Olsson 
Föreningen har utökat sina inventarier och under året köpt in mycket redskap, biodlingstillbehör, för 

etablering och drift av Föreningsbigården. Förrådet som vi får disponera vid Föreningsbigården, som 

också är försäkrat, är redan för trångt.  

En del av redskapen kommer att tillgängliggöras våra medlemmar att låna/hyra. Information om vad 

som finns att låna/hyra med tillhörande skötselinstruktioner och regler kommer att tas fram i början 

av kommande föreningsår. 
 

Kvalitetssamordning, Olle Hillgren 
Inget att redovisa. 

Näringsbiodlingssamordning, Hubertus Videgård 
Inget att redovisa. 
 

Avelssamordning, Elisabeth ”Lisa” Dahlqvist 
Inget att redovisa. 

Honungsbedömningskommitteén, Ingegerd Metz ordf + styrelsen 
Föreningen har bidragit till utveckling av förbundets Honungsbedömningskort. 
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Föreningsbigården – Redovisning erhållet Miljöbidrag 2020 

Miljöbidrag 2020 söktes utifrån föreningens grundvision och mål och de diskussioner vi haft på våra 
styrelsemöten under 2019: 
▪ 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 
o Tyvärr har vi pga Covid pandemin och FHM/ Region Sthlms rekommendationer varit kraftigt 

begränsade vad gäller fysiska träffar både för medlemmar och för kommunens invånare. 

  

Vi har under föreningsår 2021 genomfört följande kopplat till Miljöbidrag 2020: 
 

Bigård anläggning – föreningen har etablerat en föreningsbigård i samarbete med Svenska Kyrkan Österåker 
som utgör en central mötesplats för föreningens medlemmar. 
  
Redskap – föreningen har för miljöbidrag 2020 kunnat köpa in de redskap som behövs för att kunna starta upp 
och bedriva biodling. 
  
Kupvård – omfattat etablering genom att t.ex ombesörja målning så att de är fräscha och hållbara, 
kontinuerligt underhåll av t.ex. ramar och trådning, både i drift men även vid aktivitetsträffar där vi i begränsad 
omfattning övat och spridit kunskap bland våra nybörjare men även för socialt sammanhang och gemenskap. 
  
Bihälsa – grundläggande utrustning/skyddsutrustning har köpts in för drift av föreningsbigården.  
  
Svärmhantering – utrustning har köpts in och under året har föreningen (i begränsad skala pga pandemin), 
spridit praktisk kunskap hur svärmar hanteras.  
  
Besöksutrustning – har köpts in 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. 
Pandemiåret 2021 har dock kraftigt begränsat oss att kunna bjuda in kommunens invånare som planerats. 
  
Stapelkupor – föreningen har för miljöbidrag 2020 kunnat köpa in stapelkupor för 3 bisamhällen. Inköpet 
innefattar 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.  
  
Honungshantering – föreningen har för miljöbidrag 2020 kunnat köpa in grundläggande material för 
avtäckning, hink med tappkran, silar och omrörare för att hantera skattning av föreningens honung på ett 
livsmedelsriktigt sätt. Vi har redan under 2021 genomfört föreningsaktivitet kopplat till detta inköp. Behov att 
köpa in en slunga blev större än vi trott och inköp av sådan har därför gjorts.  
  
Informationsmaterial – föreningen har för miljöbidrag 2020 kunnat köpa in informationsmaterial och skyltning 
för att kunna nå ut och synas vid olika event.  
  
Slunga – föreningen har för miljöbidrag 2020 prioriterat att köpa in en motordriven slunga för att 2022 slunga 
föreningsbigårdens honungsskörd samt erbjuda föreningens medlemmar att kunna låna/hyra.  
 
Ekonomisk redovisning - sker separat till kommunen och redovisas till föreningens medlemmar genom 
årsmöteshandlingar (kassaredovisning). 
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Visste du att… 

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.  

 

Länk till artikeln i Kanalen nr 38 

Lokaltidningen Kanalen (e-magin.se) 

 

 
 

 

 

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2019/05/Biodlarnas-stadgar-antagna-vid-Riksf%C3%B6rbundsm%C3%B6te-i-Norrk%C3%B6ping-141011-reviderade-efter-beslut-vid-RFM-2019.pdf
https://www.e-magin.se/paper/jbkk1j6k/paper/1#/paper/jbkk1j6k/1
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