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Årsmötet genomfördes denna gång i Gunnarskog lördagen den 15 februari 2020 och 
Västra Värmlands Biodlareförening stod för värdskapet. Förutom förtäring hade 
föreningen också bokat musikalisk underhållning. 
Årsmötet beslutade att nästa årsmöte ska hållas lördagen den 13 februari 2021. 
 
Förtroendevalen gjordes helt enligt valberedningens förslag och finns redovisade i 
årsmötesprotokollet. 
 
Ombud till Riksförbundsmöte 
Enligt instruktionerna ska ombud utses även om inte något RFM är planerat. 
Mats Johansson och Margareta Åkerman valdes till ordinarie ombud, Stig Linder och 
Ingmar Germundsson till ersättare. 
 
Styrelsemöten 
Efter årsmötet genomförde styrelsen ett möte och planerade ytterligare ett till den 1 
april 2020 som inte genomfördes. 
 
Pandemi 
Myndigheterna utlyste så långtgående och allvarliga restriktioner så vi valde att ställa 
in fysiska möten tills vidare. 
Som vi alla nu vet dröjde det mycket längre än någon kunnat förutse innan vi kunde 
återgå till normal verksamhet. 
 
Informationsbigården vid Naturum i Mariebergsskogen har Yngve Karlsson ansvarat 
för och informerat intresserade besökare. Uppskattad informationsplats för många 
besökande. Det har varit fem tillfällen från maj-augusti, som visningsbigården varit 
bemannad under både 2020 och 2021. 
 
Godkänd Biodlare 
Utbildning genomfördes 20 februari 2020 med 20 deltagare. 
 
Bihälsa 
Amerikansk yngelröta har konstaterats vid 3 tillfällen/platser (Säffle, Kil och Sunne) 
och före årets slut är länet fritt från restriktioner och anses sjukdomsfritt. 
 
Utbildningar 
Ett fåtal studiecirklar för nybörjare har genomförts under de här 2 åren alla i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Intresset är fortsatt ökande för 
biodling och Vuxenskolan efterlyser fler cirkelledare för att kunna möta efterfrågan. 
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verksamhet 
Eftersom pandemi och myndighetsrestriktioner blev så långvariga valde styrelsen att 
avvakta med fysiska möten. Hela 2020 passerade utan möten och dessutom blev 
början av 2021 så osäkert så styrelsen valde att ställa in det planerade årsmötet den 
13 februari. Förbundet gav oss full frihet att genomföra mötet digitalt eller 
senarelägga ett fysiskt möte. 
 
Riksförbundsmötet  
Planerat att hållas i Värmland (Selma Spa, Sunne) den 17-18 april 2021 ställdes in 
men genomfördes digitalt, våra ordinarie ombud deltog. 
Nästa RFM planerat till april 2023. 
 
Sommar och höst 2021 
Något lättade restriktioner gjorde att vi såg en möjlighet till omstart av verksamheten. 
Vår nya förbundsordförande Björn Dahlbäck bjöd in till distriktsordförandeträff den 13 
oktober men den blev också digital. 
Gemensam träff med kvalitetssamordnarna genomfördes i Skänninge 16-17 oktober. 
Den 27 oktober höll distriktsstyrelsen första mötet sedan marsmötet 2020 i 
Vuxenskolans lokaler i Karlstad.  
Styrelsemöte 1 december 2021. Årsmöte och gemensamt möte med valberedning 
stod på dagordningen. Årsmötet planerades till den 19 februari 2022 med 
förhoppning om fysiskt genomförande i Molkom. Senare insikter gjorde att styrelsen 
beslutade att ersätta det fysiska mötet med ett digitalt årsmöte. 
 
Distriktet består av 11 biodlareföreningar och hade i januari 2020, 412 medlemmar 
och vid årets slut 2021, 500 betalande medlemmar samt ytterligare 100 medlemmar 
som ännu inte betalat. En fantastisk utveckling som ligger i paritet med riksförbundet 
som passerat 16 600 medlemmar vid senaste årsskiftet.  
 
 
Styrelsens sammansättning under åren 2020 och 2021 
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