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ÅRSBERÄTTELSE 2021 
 
 
 
Biodlareföreningens styrelse avger härmed årsberättelse    
för tiden 2020-10-01 - 2021-09-30  
 
Föreningen är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund 
 
 
Styrelse  Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av: 
 
   Arne Pettersson ordförande           

Bengt-Göran Svensson vice ordförande 
   Eva Larsson Ringqvist sekreterare 
   Andreas Jansson                 kassör  

Jonas Ekstedt         informationsansvarig 
(tillsammans med Lars-
Göran Abrahamsson) 

Christina Lvov 
Erica Kvarnström 

                                   
Revisorer         Mats Larsson 
   Roland Petersson     
   Ulf Fransson  suppleant 
   Gunnar Paulsen suppleant 
 
Valberedning  Gunnar Paulsen 
   Jan Åhman 
 
Bigårdskommitté  Roland Pettersson ansvarig 
   Alf Gustafsson 

Suad Kurtovic 
   Olle Lennartsson 
   Åke Ringqvist 
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Honungsbedömning Honungsbedömningskommittén har utgjorts av Ulf Björnsson och 

 Gunnar Paulsen med Hardy Fransson och Eva Larsson Ringqvist 
som ersättare.  
 

Bihälsoansvarig Jan Åhman 
 
Utbildningsansvarig  Lars-Göran Abrahamsson 
 
Medlemmar Föreningens medlemsantal uppgick i oktober 2021 till 138 

medlemmar. Medlemsavgiften har varit 40 kronor till 
föreningen. 
 

Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 1 konstituerande styrelsemöte i 
anslutning till årsmötet och därutöver 5 ordinarie 
styrelsemöten. 
 

Kurser 
 
 
 
 
 
 
Klubbstugan 
 
Marknadsföring            
och information  

4 studiecirklar har genomförts under verksamhetsåret och 1 
studiecirkel är pågående. 4 föreläsningar har hållits. De 
nybörjare som haft önskemål om det har tilldelats en mentor. 
Sammanlagt har 175 personer deltagit i 
utbildningsaktiviteterna. 
  
Arne Petersson har ansvarat för klubbstugan.  
 
Under året har information om föreningens verksamhet 
publicerats på hemsidan och på föreningens facebooksida. 
Information har också skickats ut via maillistan. Notiser har 
publicerats i Bitidningen om tisdagsträffarna på Bastanäs 
och om årsmötet. 

  
 
Aktiviteter Arbetet på föreningsbigården har bedrivits under framför allt 

tisdagskvällar. Slungning har gjorts vid två tillfällen och skörden 
blev totalt 220 kg. Vintern 2020 -2021 innebar förlust av 2 
samhällen i bigården. 
Hösten 2021 invintrades 9 samhällen. 
 

Honungsbedöm-
ning 
 
 

Vid honungsbedömningen den 6 oktober 2020 bedömdes 40 prov. 
37 blev godkända och 3 underkända. Vid bedömningen deltog 
förutom de ordinarie ledamöterna i bedömningskommittén, Ulf 
Björnsson och Gunnar Paulsen, också Erica Kvarnström. Nio 
medlemmar hade lämnat in bidrag till tävlingen Kronobergs läns 
bästa honung och fyra av dessa bidrag gick vidare till distriktets 
uttagning. 
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Årsrapporter från 
medlemmarna 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enligt beslut i styrelsen den 17 oktober 2017 redovisas här 
årsrapporterna från året 2019–2020, eftersom resultatet från 2021 
års rapportering ännu inte är fullständigt vid tidpunkten för 
årsmötet.  
41 årsrapporter lämnades in, vilket innebär 33% av det dåvarande 
antalet medlemmar (124). 
 
Invintring 
Antal sh invintrade hösten 2019 
Invintrade hösten 2020                          
Skörd 
Honungsskörd                4572 kg 

 
        235 sh 
         277 sh 
    
19,5 k g/sh1  
 

 

 

Förluster  2019/20 
 

       20 sh 
             

  
 

 
Hemsidan 
 
 
Kallelse till 
årsmöte 

 
Hemsidan har uppdaterats fortlöpande och fungerar som en 
underavdelning till riksförbundets hemsida. 
 
Kallelse till årsmötet har skett via annons i Bitidningen, genom 
information på hemsidan, Facebook och med mailutskick till 
medlemmar som anmält mailadress. 

Växjö 2021-11-02 
 
 
 
Arne Pettersson       
 
 
 
 
Jonas Ekstedt     Andreas Jansson 
 
 
 
 
Eva Larsson Ringqvist   Christina Lvov  
   
 
 
 
Bengt-Göran Svensson            Erica Kvarnström 
              

 
1 Beräknat per invintrat samhälle hösten 2020 
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