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Vintern 2017 blev även detta år mild. Övervintringen av bisamhällen blev blandad. En del 

biodlare rapporterade stora förluster och andra hade klarat ”vintern” bra. Problemet var 

våren som började med värme med en efterföljande köldperiod vilket tog hårt på bina. 

Sommaren som följde var kall och regnig. 

Rapsdraget blev för många biodlare en besvikelse, enligt uppgift från en insatt 

lantbrukare/biodlare har ca 80% av bönderna sått en hybridsort som inte ger någon större 

mängd nektar, vilket ofta är huvuddraget för biodlare på landsbygden men variationen var 

stor i distriktet. I städerna verkar det som vanligt ha fungerat bättre än ute på landsbygden. 

Vid distriktets årsmöte den 18:e februari deltog 69 ombud, 8 styrelsemedlemmar och 2 från 

valberedningen. Jeanette Jönsson avgick ur distriktsstyrelsen. Malmöorten BF utsågs till 

årets förening med motiveringen ” Denna åldring visar inga tecken på trötthet. Med 

oförtrutet arbete har föreningen under året bl.a haft sju st protokollförda möten, 

distribuerat fem informationsblad, hållit nybörjarkurs med 28 st deltagare, marknadsfört 

biodling tillsammans med kommun och andra föreningar, anordnat ramspikningsträff, ...nä 

nu orkar inte jag rabbla mer om allt vad denna hundraåring har hunnit med. Vi överlämnar 

ingen käpp men däremot ett fång blommor och diplom till årets förening”. Efter årsmötet 

kom Rickard Johansson projektledare för VSH projektet och gav en presentation av 

projektet. 

Vid Riksförbundsmötet 22-23 april i Hässleholm deltog Johan Wallin, Leo De Geer, Jan 

Rubbmark, Cristina Olson, Anna Hansson och Nils Reppen som var Distriktets valda ombud. 

På mötet valdes Leo De Geer in i riksförbunds styrelsen. 

Den 27 april hölls en ordförande konferens i Höör, där distriktsstyrelsen i huvudsak 

informerade om riksförbundsmötet. 

På sommarträffen 20 maj på Örestrands vandrarhem hade temat VSH bin och vaxhantering. 

Där visades bi-tvätt enligt VSH projektet och vax hantering med solsmältning (tyvärr gick 

solen i moln) och ångsmältning. Lars Rosenquist visade vaxkak valsning och sin bibröds 

tröska. På eftermiddagen föreläste Karina Karlsson från SBR om VSH projektet. 

Den 19 september gavs information om byte av medlemsregister från Membit till 

Föreningssupport och en kort utbildning av lokalföreningarnas kontaktpersoner. 



Utbildningsdagen den 7 oktober hölls i N. Rörums bygdegård en bit utanför Höör. Där fick vi 

höra Lina med Bina berätta om sin ekologiska biodling. Efter henne informerade Anders 

Hjort om regelverket för certifiering som ekologisk biodlare. Efter lunch föreläste Martin 

Nehmann om ”Darwin som biodlare”. På utbildningsdagen presenterades även resultatet av 

årets Skånska honungsbedömning med årets honungsmästare Lennart Olsson, Broby och 

årets gourmetpris gick till Benkt Cederlöw, Båstad. 

Det gavs 2 utbildningar för utbildningsnätverket Skåne, Kronoberg och Blekinge av 

Studieförbundet Vuxenskolan i Osby. Den första gällde funktionärsutbildning för styrelser 

21/10 och den andra om att ”våga växa som biodlare – bli företagare” 11/11. Den första 

kursdagen hade lågt deltagande men den andra blev snabbt fulltecknad.  

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. 

Medlemsantalet har ökat från 1.504 år 2016 till 1.599 år 2017 

Medlemsavgiften har under 2017 varit 50 kr för helbetalande medlemmar och 0 kr för 

familjemedlem. 

2016 lämnade 840 av 1.504 medlemmar in sin årsrapport (56%). År 2017 lämnade 811 av 

1.599 medlemmar in sin årsrapport (51%) en minskning med 5%. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande Johan Wallin,  Fridhemsgatan3, 273 36 Tomelilla 0417-105 16 

V. ordförande Leo De Geer,  Krunegårdv. 123-14, 291 34 Fjälkinge 044-571 21 

Kassör Lars Rosenquist,  Krapperupsg.2, 263 58 Strandbaden 0707-57 75 00 

Sekreterare Jan Rubbmark,  Kungshällag. 45, 212 30 Malmö 0733-10 29 66 

Ledamot Bengt Jönsson,  Dammstorpsgård, 225 92 Lund 046-981 90 

Ledamot Nils Reppen,  Esplanadgatan 22, 28138 Hässleholm 0451-14513 

Ledamot Leif Winter,  Olstorpsv 113, Norrehem, 244 91 Kävlinge 0707-20 80 88 

Ledamot Christina Olson  Rausv 6, 24135 Eslöv 0706-97 71 12 

Ledamot Anna Hansson.. Maglasäte Lillgården 506, 24391 Höör 0703-62 90 41 


