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STYRELSE 2022

Ordförande
Jan Samuelsson 0705-845791 jkhsam@gmail.com

Vice ordförande
Martin Persson 0706-647355 martinsapple@hotmail.se

Sekreterare
Lennart Karlsson 072-3120365 sla.karlsson@gmail.com

Kassör
Karin Gustavsson 0703-027229 kkarin.gustavsson@gmail.com

Ledamot
Lars Lindberg 0765-831051 lars.o.lindberg@icloud.com

Ledamot
Klaes-Göran Karlsson   0706-724445  kg.carlsson@gmail.com

Ledamot
Anna Nordh 0703 364836         anna_nordh@hotmail.com;

Bigårdens adress är

CO/Orust Äpple & Musteri

Håv 830 474 93 Ellös

www.orustbiodlareforening.se

Föreningens Bankgiro   5699-0377

Föreningens hemsida:      www.orustbiodlareforening.se

Detta Fluster är kallelse till årsmötet torsdagen den 3 november 2022
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Ordförande har ordet

Årets Fluster kom ut senare i år än vanligt

Föreningen har fått 30000 kr av Tordèn stiftelsen för att bygga tak och
vindskydd över platsen där vi gör rent våra ramar.

Där invigdes den färdigställda slungboden som skall tas i bruk efter
slutskattning.

Helge och Martin färdigställer

Så här blev det plats, för avteckning och slungning och gjutning av

mellanväggar
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Den 16 juli blev det ett 102 års firande på föreningens bigård

En del av festdeltagarna fikar på hembakat kaffebröd

En poängpromenad där Örjan var en av pristagarna

Ett par äldre trotjänare
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Arbetsgrupper

Bygg, lokaler och underhåll

Martin Persson huvudansvar. Helge Hermansson, Klaes-Göran Carlsson,
Claes Fossum och Lennart Karlsson.

Förenings biskötare och praktisk biodling  2022

Bengt Paulsén

Oxalsyelösning

Föreningen står för oxalsyelösning som Jirina blandar till de medlemmar
som så önskar info om tid för att hämta meddelas via hemsidan och
fasebook

Tillsyningsman För hela Orust

Jirina Janzbach 0705-599542 jirina.janzbach@telia.com

Flustret

Medlemsskriften kommer efter beslut på årsmötet 2019 hädanefter endast
att finnas på vår hemsida. Medlemmarna välkomnas att bidra med innehåll.

Ang. GDPR lagen

På grund av nya GDPR lagen förhindras vi att publicera en komplett
medlemslista.

För mer information se länken nedan om SBR s  inställning.

https://www.biodlarna.se/medlemsservice/information-om-inloggning-och-me
dlemsregistret-membit/fragor-och-svar-gallande-pul/
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Aktiviteter 2022

Fom måndag 23 maj tom 12 september

Varje måndag under sommaren träffas vi på föreningsbigården för att titta till
föreningens bin och prata bin över en medhavd fika. Vissa av måndagarna
kommer vi att ha ett speciellt tema, tex att göra avläggare. Info via
föreningens Facebook sida  Den sista måndagen invintrar vi föreningens
samhällen

.

Skattning och invintring av föreningens samhällen 12/9

Måndag 5/9

Vi samlas på pendelparkeringen i Varekil kl 17:45

Vårt årliga besök hos Pelle Carlsson i Komperöd för att köpa Material

Torsdag 3 nov. kl. 19:00 Årsmöte

Kl. 19:00  på Orust Äpple & Musteri
Honungsbedömning kl. 18:30

Viktig information

Löpande under året skickar vi ut mail till våra medlemmar innehållande
information om kommande aktiviteter. Om du inte har fått något mail från
Orust Biodlarförening kan det bero på att vi har en felaktig mailadress
registrerad. Kontrollera och justera dina uppgifter i SBR medlemsregister,
alternativt skicka ett mail till kg.carlsson@gmail.com så bistår han med
justeringen.
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Här finns mer information från livsmedelsverket

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-liv
smedel/primarproduktion/biodling-och-honung

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/459/leverans-av-sma-mangder
-honung-och-andra-biodlingsprodukter

Bi husesyn

Med hjälp av Bi husesyn kan du enkelt kontrollera att din biodling uppfyller
de viktigaste lagkraven och på så vis få en produkt som är säker i hela
produktionskedjan, från kupan fram till att honungen står på̊ bordet hos
konsumenten. Biodlaren ska leva upp till skyldigheten att leverera säkra
livsmedel och omfattas alltid av kravet på̊ spårbarhet om något skulle inträffa
med honungen.

Produktion och hantering av honung i anslutning till biodlingen (biodling,
honungs-uppsamling, slungning, tappning och förpackning) räknas som
primärproduktion. Annan verksamhet utanför biodlingen, till exempel
smaksättning av honung för försäljning, är inte en primärproduktion och då
gäller andra regler och krav som inte är beaktade i checklistan för Bi
husesyn.

Biodlare kan, utan krav på̊ registrering av verksamheten, leverera i
genomsnitt 1000 kg primärprodukter från den egna biodlingen per år utan att
betraktas som livsmedelsföretagare, oavsett om leveransen sker direkt till
konsument eller till detaljhandel.

Dessutom är Bi husesynen ett bra hjälpmedel för god kvalitetskontroll och
utveckling av din biodling.
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Föreningen har under åren blivit sponsrad av

Här finns vi
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