Sollentuna Biodlarförening
Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse för Sollentuna Biodlarförening
(1 oktober 2019 – 30 september 2020)
Verksamhetsåret började med att styrelsen planerade olika aktiviteter för att ge medlemmarna
ett stort utbud av intressant information och umgänge för att skapa kontakter och utbyta
erfarenheter. Föreningen består idag av runt 80 medlemmar. Men som alla vet blev 2020 ett
år med utmaningar och restriktioner pga. Covid 19 som gjorde sitt intåg i slutet av mars,
fortsätter än i denna dag och har ett okänt slut.
Covid 19 medförde att i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställdes
medlemsmötena in och till att börja med fördes styrelsemötena via Skype. För att kunna
informera om vad som pågår men även hur bigården ska skötas skickades istället 3 st.
medlemsbrev ut till våra medlemmar med ca 1 månads mellanrum.
Två medlemsenkäter har också skickats ut till medlemmarna. Frågorna och svaren syftade till
att hjälpa medlemmarna under biåret och få idéer från andra.
Hemsidan har under året fått ett nytt utseende och ett stort arbete är gjort för att få den att se
bra ut, vara uppdaterad och se till att information går ut till medlemmarna på ett enkelt sätt.
Det har hållits en nybörjakurs, även om anpassningar har behövts. Evas dag krymptes ned till
att Nisse visade hur man gör en delning av en kupa rent praktiskt för kursdeltagarna. Normalt
är detta öppet för alla medlemmarna.
En drottningodlingskurs har också genomförts där distriktet öppnade med en teoretisk del och
tanken var att föreningen skulle ta över med det praktiska. Med hänsyn till att det var svårt att
träffas har det gjorts korta filmer som visar praktiskt hur man gör. Filmerna behandlar hela
förloppet av hur man kan odla fram en drottning.
Tomas och Thomas har under året samarbetat med Hersby hembygdsgård för att kunna ställa
en kupa där. Eva har förhandlat om kontraktet som nu är klart. Avtalet täcker
ägandeförhållande och hur kupan ska skötas. Samarbetet med kupan invigdes i juli på plats.
Då visades kupan och vi fick en kort presentation om Hersbys hembygdsgård. Vädret var
med oss och avslutades med gemensam fika utomhus på gården.
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Svärmjouren har fått arbeta mycket under de aktiva månaderna och det kom ovanligt mycket
samtal om svärmar. Trots antalet har det fungerat bra och snabb hjälp har erbjudits.
Sigtuna har inte kunna erbjuda frakt och tvättning av ramar i år. Däremot har föreningen
kunna bistå med en gemensam vaxsmältare. Nisse har tagit fram en film om hur man gör rent
praktisk som ligger på hemsidan.
Föreningen har också tagit fram etiketter för märkning av honungsburkar med föreningens
egen logo. En utmärkt kvalitetsmärkning för alla oss i Sollentuna Biodlare. Etiketterna ligger
på ark om 20 st.

