Sollentuna Biodlarförening
Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse för Sollentuna Biodlarförening
(1 oktober 2020 – 30 september 2021)
Verksamhetsåret började med stor osäkerhet om det kommande året pga fortsatt pandemi och
fler restriktioner. Trots osäkerheter började styrelsen att planera för olika aktiviteter med
avsikt att ge medlemmarna ett stort utbud av intressant information och umgänge där
kontakter kan skapas och erfarenheter kan utbytas. Föreningen består idag av 76 medlemmar
(65 huvudmedlemmar, 11 familjemedlemmar där 47 är män och 29 är kvinnor).
Verksamhetsåret inleddes med Varroatåget den 24 oktober. Styrelsen var tillgängliga på
Hersby och medlemmar kunde antingen hämta blandad oxalsyra eller få hjälp med själva
bekämpningen.
Därefter var det Årsmöte den 9 november 2020 i Tintomara rummet men även via Zoom.
Tilläggas bör att Stockholms läns biodlardistrikt Årsmöte var den 6 februari enbart via Zoom.
Styrelsen har haft 9 styrelsemöten, inklusive det konstituerade mötet 2020. Där har man
regelbundet diskuterat hur man ska se till att få ut information och ge service till
medlemmarna trots den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Styrelsen har dessutom börjat använda Teams, både för möten men även för dokumentation.
Styrelsen hade en arbetsdag på Hersby den 14 juli. Då städades och renoverades en till
föreningskupa och honung slungades från den existerande kupan. Det blev en honungsskörd
på ca 20 kilo och med det invigdes den inköpta slungan. Efter det skrevs en instruktion för
slungning och medlemmar kan nu slunga på Hersby vid önskemål. Det har varit två
slungdagar, 28 augusti och 11 september. Nu finns dessutom de flesta av föreningens
utrustningar lättillgängliga på Hersby. Därför har också en inventarielista gjorts.
Förutom det har det varit tre möten (22 februari, 3 maj, 30 augusti) mellan Norrorternas
ordföranden (Sigtuna, Vallentuna-Väsby, Danderyd-Taby och Sollentuna) via Zoom.
Svärmjouren har också varit aktiva, inte minst då en svärm infann sig vid Tegelhagens skola.
Tyvärr fångades inte svärmen men skolungdomarna visade stort intresse och fick stifta
bekantskap med binas fantastiska värld.
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Sammanlagt blev det 4 medlemsträffar via Zoom med följande innehåll:
1.

15 februari: Etiketter (Monique)

2.

15 mars: Certifiering (Eva)

3.

12 april: I bigården till midsommar (Lasse och Thomas)

4.

10 maj: Bihälsa (Eva och Monique)

Under sommaren anordnades 4 trivselträffar utomhus på Hersby där man kunde träffas och
utbyta erfarenheter och se föreningskupan.
Det har också varit Höstmarknad på Hersby hembygdsföreningen den 19 september. Där var
det bland mycket annat, försäljning av föreningskupans honung.
Året har sammanfattningsvist varit rikt på aktiviteter trots den pågående pandemin. Med den
stora vaccinationstakten och borttagna restriktioner hoppas vi på ett nytt år med att vi faktiskt
får träffas men också kan dra nytta av det ökande användandet av digitala medel.

