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STYRELSEARBETET 

Styrelsen har haft 6 ordinarie styrelsemöten. Däremellan har styrelseledamöterna haft informella 

kontakter. 

MEDLEMMAR 

Föreningen har vid verksamhetsårets utgång (30 september) 65 medlemmar, varav 11 är 

familjemedlemmar. Därutöver finns även 4 föreningsvänner. Medlemsantalet har stadigt ökat under 

året varav flera kommer via kursverksamheten. Vårt medlemsantal berättigar oss till 4 st ombud på 

distriktets årsmöte. 

EKONOMI 

Liksom tidigare år kommer föreningens intäkter från medlemsavgifter, kursavgifter, försäljning av 

avläggare och honung från bigården, ersättningar från Studieförbundet Vuxenskolan och Coop-

kupan. För den som vill ha mer information hänvisas till den ekonomiska rapporten. Föreningens 

ekonomi har under flera år varit mycket god och styrelsen har bland annat därför kunnat organisera 

en resa till låg kostnad för medlemmarna.  
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KURSER 

Under året har föreningen anordnat en nybörjarkurs med 7 deltagare. Kursledare har varit Kent 

Evertsson och deltagarna har vid de 10 kurstillfällena varit på Högan och genomfört praktiska 

moment blandat med teoretiska genomgångar. Under kursen har avläggare skapats och senare sålts 

till kursdeltagare. Flera kursdeltagare har valt att gå med i vår förening.  

Det har varit stor efterfrågan på nybörjarkursen och behövde i år inte annonsera kursen utan den 

blev fullbelagd ändå. På föreningen vägnar vill säga ett speciellt tack till Kent för allt arbete och 

engagemang som lagts ner under året för att driva denna kurs. 

FÖRENINGSBIGÅRDEN PÅ HÖGAN 

Av de fyra invintrade samhällena överlevde tre. Tre avläggare har gjorts, ett har behållits i bigården 

och två har sålts vidare. Honung har skattats och slungats tre gånger under sommaren. Totalt 120,6 

kg honung har det blivit (53,5 + 36,5 + 30,8). Samhällena har varroabehandlats med thymol efter 

slutskattning. 

Vid en arbetsdag på Högan 5 maj städades och reparerades stugan. Förrådet rensades och nyinköpta 

bikupor målades. Under sommaren har gräsytan runt föreningsbigården klipps av medlemmar i 

föreningen. 

Följande föreningsträffar på Högan har varit under året. 

16 maj Upptaktskväll på Högan. Vårupptakt med temat svärmning och svärmförebyggande 
åtgärder. Diskussionskväll kring detta tema. 

  
31 maj Bihälsa Henric Fimmerstad kom och informerade kring bihälsoläget och det nya 

regelverket kring bitillsyn, Godkänd biodlare mm, som är på gång. 
  
11 juni Vaxprojektet. Ta vara på vaxet. Karina Karlsson från SBR, som jobbar i projektet 

kom till oss och pratade om detta. 
  
8 aug Micke Sundström från Bergslagshonung i Kopparberg kom till oss, och 

demonstrerade Oxalsyreförångare. 
  
22aug Grillkväll. Tema honung. Agneta Fimmerstad informerade om honungsbedömningen, 

vad vi skall tänka på och hur vi bör hantera vår honung. Säsongsavslutning med 
korvgrillning och dricka. 

  
Den 5 augusti arrangerades Hembygdsgårdens dag på Högan av hembygdsföreningen. Vi 

medverkade med tipspromenad och visade föreningsbigården. 

COOP-KUPAN 

Coop-kupan är ett avtal med Svenska Bin som ingicks förra året. I föreningsbigården står en särskild 

kupa som vi sköter och levererar sedan den tappade honungen till Coop i Garphyttan. För detta 

erhåller föreningen 6500kr årligen. I år har vi levererat 105 burkar á 250 gram till butiken.  
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RESA 

Den 30 juni reste ett 20-tal medlemmar på en heldagsresa. Först besöktes SBR’s lokaler i Skänninge 

där det informerades om SBR’s organisation. Sedan gick resan vidare till kulturreservatet Åsens by 

utanför Aneby. 

ÖVRIGT 

ÖREBRO LÄNS BIODLARDISTRIKT 
Vid distriktets årsmöte 18 februari 2018 i Hallsberg deltog Kent Evertsson och Rune Karlsson som 

ombud. Vi hade fyra ombudsplatser, men tyvärr bidrog bland annat sjukdom till att vi inte kunde 

vara fler representanter. Patrik Wanche invaldes till styrelseledamot på två år som representant från 

vår förening. 

HONUNGSBEDÖMNINGSKOMMITTÉN 
Kommittén hade sitt möte 4 oktober. 14 burkar var inlämnade och alla höll en mycket bra nivå. 8 

fullpoängare och övriga näst intill. 

LEKEBERGSSKOLAN 
Den 16 maj 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 och Kent Evertsson. Många intresserade och frågvisa andraklassare flockades runt 

vår visningskupa. 

HEMSIDAN OCH FACEBOOK 
Föreningen har under året flyttat in hemsidan under SBR’s och finns nu som en undersida på 

https://vasternarke.biodlarna.se/. Platsen för hemsidan är kostnadsfri för föreningen och ansvariga 

för hemsidan under året har varit Kent Evertsson och Patrik Wanche.  

För att bli synliga på andra kanaler så har föreningen, som ett komplement till hemsidan, även 

startat en Facebook-sida https://www.facebook.com/vnerikesbf/. Den som ”gillar” vår Facebook-

sida får smidigt upp aktiviteter och inlägg i sitt flöde. Ansvariga för Facebooksidan har varit Maria 

Hernfridsson och Patrik Wanche. 

LOGOTYP 
Maria Hernfridsson har tagit fram en logotyp som vi har börjat använda i utskick och dokument. Se 

den längst upp i denna verksamhetsberättelse. 

MEDLEMSENKÄT 
Under vintern efter förra årsmötet genomfördes en enkel medlemsundersökning för att se vad 

medlemmarna önskade av föreningen. 31 medlemmar svarade och vi fick in många goda förslag. Ett 

av förslagen som genomfördes var en resa, som arrangerades i juli. 

https://vasternarke.biodlarna.se/
https://www.facebook.com/vnerikesbf/
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AVSLUTNINGSVIS 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett fint men ur biodlarperspektiv speciellt bi-år 2018. 

Speciellt tack till de som på olika sätt bidragit till all verksamhet som bedrivits under året. 

Fjugesta november 2018 

Styrelsen 


