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STYRELSEARBETET
Styrelsen har haft fyra ordinarie styrelsemöten. Däremellan har styrelseledamöterna haft informella
kontakter.

MEDLEMMAR
Föreningen har vid verksamhetsårets utgång (30 september) 70 medlemmar. Medlemsantalet har
stadigt ökat under året varav flera nya medlemmar 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 Coopkupan. 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 även detta år
kunnat organisera en resa till låg kostnad för medlemmarna.

KURSER
Under året har föreningen anordnat en nybörjarkurs med nio deltagare – varav några inte fullföljde
kursen. Kursledare har varit Kent Evertsson och Patrik Wanche och deltagarna har vid de nio

kurstillfällena varit på i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Örebro för teori och på Högan har de
genomfört praktiska moment. Under kursen har avläggare skapats och senare sålts till kursdeltagare.
Alla deltagare som fullföljde kursen har valt att gå med i vår förening.
Detta år har föreningen även kunnat erbjuda 10 deltagare en drottningodlingskurs. En gedigen
genomgång av alla moment förevisades av kursledaren Torbjörn Carleson och deltagarna fick öva på
dem. Samtliga deltagare var mycket nöjda efter kursen.

FÖRENINGSBIGÅRDEN PÅ HÖGAN
Av de fyra invintrade samhällena överlevde tre. Två avläggare har gjorts, en har behållits i bigården
och en har sålts vidare. Honung har skattats och slungats tre gånger under sommaren. Totalt 144 kg
honung har det blivit. Samhällena har varroabehandlats med thymol efter slutskattning.
Vid en arbetsdag på Högan 4 maj städades och reparerades stugan. Förrådet rensades och ramar fick
nya mellanväggar. Under sommaren har gräsytan runt föreningsbigården klipps av bigårdsskötaren,
Kent Evertsson.
Följande föreningsträffar på Högan har varit under året.
15 maj

Bihälsa. Sven Karlsson,bihälsoansvarig på distriktet kom och pratade om bihälsa och
de nya bitillsynsreglerna.

28 maj

Bicykelmetoden YrkesbiodlareThomas Dahl visade bilder och berättade om hur han
planerar sitt arbete i bigårdarna med Bicykelmetoden.

12 juni

Föreningskväll. Prat och diskussioner om drottningodling.

26 juni

Föreningskväll. Uppladdning och information om resan till LP:s

7 aug

Teknik i bigården. Patrik Wanche berättade om testade appar och program.

20aug

Grillkväll. Säsongsavslutning med frågesport, korvgrillning och dricka.

Den 4 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.

RESA
Den 29 juni reste ett 25 personer på en heldagsresa. Vi åkte till Torstensbyn utanför Säffle och
hälsade på LP’s Biodling. De förevisade sin anläggning för vaxvalsning, renseri och honungshantering.
Många köpte också biredskap i deras butik.
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ÖVRIGT
ÖREBRO LÄNS BIODLARDISTRIKT
Vid distriktets årsmöte 13 februari 2019 i Östra Öskevik deltog Patrik Wanche, Kent Evertsson, Rune
Karlsson och Maria Hernfridsson som ombud. Till ny distriktsordförande att ersätta Johan Ingjald
valdes Kjell Isacsson.

HONUNGSBEDÖMNINGSKOMMITTÉN
Kommittén hade sitt möte 30 september. 21 burkar var inlämnade och alla blev godkända. Fyra
burkar valdes ut för att på årsmötet deltaga i omröstning om föreningens bästa honung.

LEKEBERGSSKOLAN
Den 13 maj var vi på plats och presenterade biodling för elever från Lekebergsskolans åk2.
Föreningen representerades av Kerstin Carlsson och Kent Evertsson. Många intresserade och
frågvisa andraklassare flockades runt vår visningskupa.

HEMSIDAN OCH FACEBOOK
Föreningens hemsida https://vasternarke.biodlarna.se/ har administrerats av Patrik Wanche. Maria
Hernfridsson och Patrik Wanche har publicerat inlägg på Facebooksidan
https://www.facebook.com/vnerikesbf/.

AVSLUTNINGSVIS
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett fint och ur biodlarperspektiv speciellt bi-år 2019. Speciellt
tack till de som på olika sätt bidragit till all verksamhet som bedrivits under året.
Fjugesta november 2019
Styrelsen
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