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Årsmöte 2020 

Verksamhetsplan Sollentuna Biodlarförening 
1 oktober 2020 – 30 september 2021 

Pga. rådande situationen med Covid-19 föreslår styrelsen att hålla inomhus medlemsträffar i 

Tintomararummet där det är möjligt att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndigheternas 

rekommendationer. 

Även med tanke på Covid-19 förväntar sig styrelsen att mässor och marknaden även en lång 

bit in i 2021 blir inställda. 

Under 2020 har Sollentuna Biodlarförening ingått ett samarbete med Sollentuna 

Hembygdsgårdsförening angående en bikupa på Hersby hembygdsgård vilket betyder att vi 

nu har en plats där vi kan träffas utomhus och där vi har tillgång till en bikupa. 

Sedan några år arbetar Sollentuna Biodlarförening tillsammans med Sigtunaortens 

Biodlareförening och Vallentuna-Väsby Biodlareförening. Under året har även Danderyd-

Taby Biodlarförening sökt kontakt för att ingå samarbete med Sollentuna Biodlarförening. 

Styrelsen gav en arbetsgrupp bestående av Lasse Johansson, Tomas Wikberg, Thomas 

Ullman och Monique Widingsjö uppdrag att ta fram en plan för verksamhetsåret samt budget. 

Budgeten presenteras under punkt 8.c. på Föredragningslista. 



Sollentuna Biodlarförening 
Årsmöte 2020 

Arbetsgruppens förslag: 

Varoatåg 24 oktober kl. 10-15 Hersby hembygdsgård 

Årsmöte 2020 9 november 2020 kl. 19-21 Tintomararummet 

Medlemsträffar inomhus februari, mars, april och 

oktober 

Tintomararummet 

Evas dag juni Markim 

Medlemsträffar utomhus med 

ett tema varannan /var tredje 

gång 

maj till mitten av september 

varje vecka kl. 18-20 

(ställs in vid regn) 

Hersby hembygdsgård 

Styrelsemöte en gång i månaden förutom i 

december 

Det är tänkt att 

styrelsemöten under maj-

september sammanfaller 

med träffarna på Hersby 

hembygdsgård 

Utskick informationsbrev en vecka efter varje 

styrelsemöte plus en i 

december 

e-post via medlemsregister 

Honungsbedömning av 

honungsbedömningskommittén 

i slutet av juni, slutet av juli 

och i september 

 

Öppen honungsbedömning och 

honungsprovning 

Årsmöte, november 2021  



Sollentuna Biodlarförening 
Årsmöte 2020 

Samverkan med andra 

biodlarföreningar 

gemensam planering under 

året 

 

Deltagande i distriktets och 

förbundets nätverksgrupper 

med egna representanter 

på inbjudan  

Kontroll av förekomst av 

yngelröta inom Sollentuna 

kommun 

efter behov  

Grundkurs i biodling i 

samarbete med Studieförbund 

Vuxenskola 

10 gånger februari-juni  

Repetitionskurs 1 dag  

Kurs drottningodling i 

praktiken 

maj / juni  

 


	Verksamhetsplan Sollentuna Biodlarförening 1 oktober 2020 – 30 september 2021

