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Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 7 ordinarie möten. Däremellan har styrelseledamöterna haft informella kontakter
Medlemmar
Föreningen har i dagsläget 62 medlemmar, varav 4 st är familjemedlemmar. Därutöver finns även 3
st lokalmedlemmar. Efter att ha tappat ett antal medlemmar från förra året, var föreningen nere på
47 st vid årsskiftet, för att sedan under våren och sommaren öka stadigt till nuvarande nivå.
Medlemsantalet innebär att vi är berättigade till 4 st ombud på distriktets årsmöte.
Ekonomi
Föreningens intäkter består främst av medlemsavgifter, kursavgifter och försäljning av avläggare
från nybörjarkursen, och ekonomiska ersättningar från Studieförbundet Vuxenskolan. Därutöver
tillkommer ersättning för Coop-kupan, enl vårt avtal med Svenska Bin, Högankvällarnas
fikaintäkter, samt försäljning av honung från föreningsbigården.
De ekonomiska ersättningarna från Studieförbundet vuxenskolan, består av bidrag för de
kulturarrangemang, som skett i samarbete med dem.
För övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporten. Föreningens ekonomi är i dagsläget mycket god.
Kurser
En nybörjarkurs/grundkurs i biodling har genomförts under året. 10 st intresserade och engagerade
elever deltog, och nästan alla har blivit medlemmar i föreningen. Kursledare har varit Torbjörn
Carleson och Kent Evertsson. Totalt 10 träffar, på vardera 3 timmar, varav en var en gemensam resa
till Biredskapsfabriken i Töreboda. Kursen har hållits i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan, och de två första träffarna var teorilektioner i deras lokaler i Örebro.
Föreningsbigården Högan
Föreningens arrangemang under året vid vår stuga, har skett samråd med Studieförbundet
Vuxenskolan. Arrangemangen har varit välbesökta, med väl över 20 personer i genomsnitt per kväll,
och uppskattade av medlemmarna. Stugan har reparerats under sommaren, med bl.a. byte av stolpar
på verandan och målningsarbeten, utförda av Gunnar Malmkvist, Rune Karlsson och Maria
Holmberg.

Vår bigård gav, framför allt tack vare ett gott bidrag i början av juli, 212 kg honung. Vi har invintrat
4 samhällen, varav ett ingår i vårt samarbete med Coop. Alla fyra är varroabehandlat med Tymol.
Bigården har även använts i vår nybörjarkurs under året, där bl.a. 7 av de 9 avläggare som gjordes i
kursen, har sålts till kursdeltagare och andra intresserade.
Datum

Arrangemang

7 maj

Upptaktskväll på Högan. Jan-Olov Malm, ansvarig för smederna, visade
och berättade om smederna och smidesverksamheten

31 maj

Nosemaundersökning Sven Karlsson, bihälsoansvarig i distriktet, gjorde
tillsammans med deltagarna en nosemaundersökning, samt redogjorde för
nosemans smittvägar, verkningar, samt hur den motverkas.

14 juni

Sigillbiodling. Kent Törnkvist från Ervalla BF, berättade om sigill-biodling,
och honung och etiketter

28 juni

Biallergi + bokskorpionen. Björn Holm redogjorde för skador och obehag
till följd av bistick, med tyngdpunkt på allergi, samt berättade även om
bokskorpionen som varroabekämpare

2 aug

Honung Agneta Fimmerstad berättade om honungsbedömningen och
SBR-etiketten som kvalitetsmärke

16 aug

Grillkväll. Bihälsa och invintring. Henric Fimmerstad informerade om
bihälsoläget, mm. Säsongsavslutning med korvgrillning och dricka.

Pga bl.a. ett ändrat koncept för evenemanget ”Öppen Dörr” på Högan, tog styrelsen beslutet, att
föreningen inte skulle delta i detta, i år.
Coop-Kupan
Föreningen har under året ingått ett avtal med Svenska Bin, att bli värdförening för en bikupa med
Coop:s namn. Coop har möjliggjort för sina medlemmar att byta poäng mot bin, och Svenska Bin
använder ersättningen därifrån, till att ge biodlarföreningar för att sätta upp och sköta bisamhällen. I
vårt fall sker samarbetet med Coop i Garphyttan, men kupan står i vår bigård vid Högan, och
hanteras i den vanliga skötseln av kuporna. (En demo-kupa finns i entrén till Coop Garphyttan)
Av Svenska bin har vi fått en komplett bikupa med tak, botten, spärrgaller och 4 lådor med
mellanväggar, lågnormal. Vi får dessutom, under första året en ersättning på 7000kr, och därefter en
årlig ersättning med 6500kr. Svenska bin håller med burkar och etiketter till honungen. Vi tappar på
burk och levererar till Coop.
Årsrapporter till SBR
SBR: årsrapport gällande biinnehav (antal samhällen), vinterförluster samt honungsskörd, håller på
att sammanställas, och kommer att skickas till SBR.
Övrigt
Örebro läns biodlardistrikt.
Årsmöte hölls den 19 februari, vid Karlslunds motionscentral i Örebro. Torbjörn Carleson invaldes i
styrelsen för ett år (2017). Övriga ombud från Västernärkes biodlarförening var Kent Evertsson och
Patrik Wanche

Honungsbedömningskommittén
Hade sitt möte den 3 oktober. 17 burkar var inlämnade. 16 st blev godkända, 13 av dessa helt utan
anmärkning, däribland en som inlämnats anonymt. En burk underkändes.
Lekebergsskolan åk2
Den 8 juni var vi på plats, och presenterade biodling för ca 60 elever från Lekebergsskolans åk2. De
hade föreningsdag, och gick runt på 5 stationer vid Högan, där vi var en. Grupper om ca 12 elever i
varje, fick en 15 minuters genomgång av biodling och honungsbin. Föreningen representerades av
Kerstin Carlsson, Maria Holmberg och Kent Evertsson. Många intresserade och frågvisa
andraklassare flockades runt vår visningskupa.

Avslutningsvis

Styrelsen tackar samtliga medlemmar för bi-året 2017. Dessutom vill styrelsen rikta
ett speciellt tack till de medlemmar som ställt upp och varit behjälpliga med olika
föreningsaktiviteter. Ingen nämnd, och ingen glömd.
Fjugesta november 2017
Styrelsen

