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Under verksamhetsåret 2022-2023 har styrelsen haft möten vid 9 tillfällen. Det första mötet för året var
det konstituerande där de olika ansvarsrollerna för styrelsen fördelades. De flesta styrelsemöten har
skett digitalt via Zoom men i oktober träffades styrelsen på plats i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i
Skara.

Styrelsen har bestått av följande:

Maria Wetterström Stålarm, Skara - ordförande, medlemssystemet, hemsida, zoom-ansvarig,
avelssamordnare
Carl Hashmi, Mariestad - sekreterare, kontaktperson medlemssystemet (avgick i juni av personliga skäl)
Torbjörn Henningsson, Skara - kassör
Yvonne Möller, Grästorp - vice ordförande, bihälsosamordnare
Marika Landes, Tidaholm - kvalitetssamordnare
Manne Ryttman, Skövde - utbildningssamordnare
Daniel Stenlöv, Vara - näringsbiodlingssamordnare

Aktiviteter under året:

Bi-fika har hållits vid 10 tillfällen, varannan måndag under våren. Detta är ett forum för alla biodlare
(främst i Skaraborg) som har skett digitalt via Zoom. Det har varit en mötesplats där både nya och
rutinerade biodlare har kunnat träffas och prata biodling några timmar en vardagskväll. Träffarna har haft
ett tema, men alla frågor har varit fria att ta upp. Många deltagare har varit återkommande, men det har
även funnits de som bara varit med någon enstaka gång. Deltagarantalet har varit mellan 5-18 personer
per tillfälle. Studieförbundet Vuxenskolan var medarrangör.

Under våren genomfördes en utbildning i medlemssystemet för Skaraborg där förbundet var utbildare.

Den 16 Mars anordnades en föreläsning kring dragväxter där föreläsare var Björn Gustavsson som är
biohälsokonsulent på Jordbruksverket och är i grunden utbildad hortonom. Han har bedrivit biodling i 30
år. 41 deltagare slöt upp. Studieförbundet Vuxenskolan var medarrangör.

Den 21 April genomförde Lidköpings biodlarförening en föreläsning med Martin Nehmann. Skaraborgs
biodlardistrikt anordnade så att föreläsningen kunde delas digitalt via Zoom.

Den 1 oktober anordnades en föreläsning kring Livsmedelsgodkänd lokal med fokus på
honungshantering. Föreläsare var Per Nilsson från Profox som arbetat med livsmedelsfrågor i mer än 25
år. Arrangemanget genomfördes digitalt via Zoom. 24 deltagare slöt upp och efter genomförd utbildning
erhöll varje deltagare ett diplom. Studieförbundet Vuxenskolan var medarrangör.

I oktober deltog Maria på distriktsordförandeträffen som hölls digitalt. Där diskuterades bland annat
kommitteernas nya struktur, det nya medlemssystemet och hur man kan aktivera lokalföreningarna.

skaraborg.biodlarna.se



Skaraborgs Biodlardistrikt

Verksamhetsberättelse, Skaraborgs Biodlardistrikt 2023 Sida 2

Under juli var Yvonne på ett möte i Ultuna för sin roll som bihälsosamordnare. Mötet kretsade kring
forskning kring bihälsa.

Det har genomförts en digital träff för bihälsossamodnare som Yvonne har deltagit i. Vivianne Bohman
från förbundet är den som hållit i mötena.

Det har genomförts två digitala träffar avelssamodnare som Maria har deltagit i. Ann Elgemark från
förbundet är den som hållit i mötena.

Daniel har under mars deltagit i regionsstämma LRF som hölls på Vara konserthus.

Under hösten nominerade Skaraborgs biodlardistrikt Niclas Norrström och Sonja Leidenberger till
Pollineringsfondens stipendium som delas ut av Västgötahonung. De nominerades för sin forskning kring
Nordiska bin och blev sedan tilldelade stipendiet.

Skaraborgs biodlardistrikt har under året bedrivit ett tätt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
som framförallt hjälper oss med anmälningar inför föreläsningar och möten. Stort tack för detta!

Distriktet har stöttat Vara och Falköping ekonomiskt med inköp av Bihälsohandboken.

Distriktet har stöttat Hunnebergs parningsstation ekonomiskt med 5:- per parad drottning. Under 2022
parades 270 st drottningar.

Styrelsen tackar för det gångna året och visat intresse i våra genomförda föreläsningar och utbildningar!
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