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Ordföranden har ordet
Årets början har även i år dominerats av Corona-pandemin. Alla fysiska träffar fram till juni har vi
tvingats ställa in. Vårt traditionella frukostmöte 1 maj prövade vi emellertid med att genomföra på
distans via Zoom. Riktigt lyckat tycker jag! Likaså har vi kunnat genomföra nybörjarkursen
planenligt. De två första tillfällena genomfördes digitalt på distans, sedan har vi kunnat ses live. I
skrivande stund har de 12 aktiva och vetgiriga deltagarna bara ett tillfälle kvar.
Våra tisdagsträffar kunde startas den 8/6. Deltagarantalet har varierat och de flesta kvällarna har
samlat ett tiotal besökare. Sommarmötet var mest välbesökt med ett 25-tal medlemmar.
Höstavslutningen samlade 20 personer i den ljuva sensommarkvällen. Hur verksamheten blir
resten av året är svårt att säga. Vi minns ju hur det blev i fjol. Men ambitionen är att genomföra
både ett fysiskt höst- respektive årsmöte.
Vintern blev relativt skonsam för våra bin. Det verkar som om vinterförlusterna var måttliga. April
var inte så varm som i fjol, och likaledes även i år en kall maj vilket hämmade yngelsättningen.
Sommaren blev sedan torr. Honungsskörden verkar ha varit mycket varierande för våra
medlemmar. För mig personligen har det varit ett dåligt år. Flera samhällen var svaga i våras och
kom inte igång i tid. Sedan tog draget tvärt slut. I slutet av augusti blev det lite drag igen så jag
har väntat med invintring tills i dag 6/9. Lite, med betoning på lite, extra honung har det blivit nu
på slutet. Det ska bli spännande att få in årsrapporterna och se hur det gått för alla er andra. Kom
ihåg att lämna den! Kan göras redan nu!
Vi blir fler! Vi är nu 82 SBR-medlemmar. Så många har vi aldrig varit tidigare. Vi tampas med
Söderköping om att vara nr 3 i distriktet, men i förhållande till folkmängden är vi klart störst!
Lasse Arvidsson

HÖSTENS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE tisdag 5 oktober
Höstmötet äger rum tisdagen den 5/10 klocka 1830 i Björksätter, Kuddby. Detta förutsatt att
smittläget tillåter ett fysiskt möte. Eftersom det råder osäkerhet kommer vi inte att engagera
någon föredragshållare utan vi utnyttjar den fina projektorn och visar filmer. Kaffe/te och smörgås
serveras. Anmälan är nödvändig och görs via e-post till kontakt@vikbolandets-biodlare.se eller
med sms till 0733236270 senast den 30 september.
ÅRSMÖTE tisdag 23 november
Tisdagen den 23 november i Björksätter, Kuddby. Kl 1830. Vi hoppas att kunna genomföra ett
fysiskt årsmöte. Om inte detta är möjligt blir det ett digitalt distansmöte via Zoom. Mer information
kommer när det närmar sig, men detta är en stadgeenlig kallelse.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 8/11.

Facebook
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast
medlemmar i gruppen och här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig och vi har haft
bra diskussioner. Gå gärna med du också.
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