Värmlands Biodlaredistrikt

Verksamhetsberättelse 20190101–20191231
Årsmötet genomfördes denna gång i Säffle, Krokstad Herrgård, lördagen den 16
februari och Tveta Biodlareförening stod för värdskapet.
Årsmötet beslutade att nästa årsmöte ska hållas lördagen den 15 februari 2020.
Distriktsstyrelsen kontaktar någon av biodlarföreningarna för planering av nästa
årsmöte.
Ekonomi
Distriktet har bytt bank från Nordea till Svenska Handelsbanken, med anledning av
att minska de administrativa kostnader som distriktet hade tidigare.
Ombud till Riksförbundsmötet 2019 april
Ingmar Germundsson och Yngve Karlsson valdes enhälligt till våra ombud.
Enligt instruktionerna ska ombud utses även om inte något RFM är planerat, 2020 är
inget RFM planerat men vi utser 2 ombud oberoende av detta.
LRF branschråd 20190208
Lennart Fält och Yngve Karlsson representerade Värmlands biodlare. Angeläget
projekt som går ut på att vi i regionen ska bli mer självförsörjande med lokalodlade
livsmedel. Alla näringarna representerade och vi biodlare fick oväntad stor
uppmärksamhet. Planen är att detta är en återkommande aktivitet från LRF.
Konferenser
-20190427, genomfördes en uppskattad konferens med inriktning på bihälsa.
-Preben Kristiansen, Jordbruksverket informerade om bekämpningsmetoder mot
varroa och nya regler.
-Gunilla Streijffert, Länsstyrelsen Dalarna informerade om bitillsyn och nya regler
som ännu inte tagits i bruk. 16 maj började nya bihälsoförordningen att tillämpas.
-Richard Johansson, projektledare för VSH-projektet informerade om sökandet efter
bin som har ett ”städbeteende” som kan bidra till bättre motståndskraft mot
varroakvalster utan kemikaliebekämpning.
Uppskattade föreläsare alla tre! 60 intresserade biodlare deltog.
-20191026, biodlarkonferens initierad av förbundet. Monica Selling, Ingmar
Wahlström, Björn Dahlbäck från förbundsstyrelsen presenterad var sitt avsnitt av
verksamheten och Lennart Johansson utbildningsansvarig inom SBR visade nytt
utbildningsmateriel och informerade om webutbildning för distansutbildning. 70
biodlare deltog vid detta tillfälle.
Båda konferenserna genomfördes hos Scandic Klarälven i Karlstad.

Värmlands Biodlaredistrikt
Informationsbigården vid Naturum i Mariebergsskogen har med hjälp av
Karlstadortens biodlareförening och Yngve Karlsson ansvarat för och informerat
intresserade besökare vid ett flertal tillfällen.
Biodlarnas dag eller utflykt/bussresa
Det här året planerades en utflykt till Mariestads Biodlareförening och besök hos Bert
Trybom i Lidköping den 15 juni. För få (17 mot förväntat minst 20) anmälningar
gjorde att resan ställdes in.
Distriktet har under året haft 7 styrelsemöten.
Bihälsa
Amerikansk yngelröta har konstaterats i Karlstad kommun vid två olika platser samt
ett tillfälle i Grums kommun.
Bikurser
Ett flertal studiecirklar för nybörjare har genomförts under året. De allra flesta i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 81 st deltagare har vi haft i år och 47
st av dessa har skaffat egna bin. En fortsättningskurs har genomförts med 18 st
deltagare, samt 11 st deltog i kupsnickarkursen. Intresset är fortsatt ökande för
biodling och Vuxenskolan efterlyser fler cirkelledare.
Distriktet består av 11 biodlarföreningar och hade vid årets början (20190101) 382
betalande medlemmar, och vid året slut (20191231) 408 st betalande medlemmar.
Årsavgiften till distriktet har varit 2019 65kr.
Sammanställning av årsrapporten visar att Värmlands biodlare ha producerat 41 555
kg honung, totalt 1898 st samhällen invintrades 2019.
Styrelsens sammansättning under året har varit
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