
Sollentuna Biodlarförening 

Årsmöte 2021 

Verksamhetsplan Sollentuna Biodlarförening 

1 oktober 2021 – 30 september 2022 

Livet återgår långsamt till det normala, och vi kan träffas fysiskt igen efter ett och ett halvt år 

av restriktioner orsakat av Covid-19. 

Styrelsen avser att återigen hålla medlemsträffar inomhus, antingen i Tintomararummet eller i 

Scoutstugan (beroende på tillgänglighet). 

Styrelsen förväntar sig att mässor och marknader kommer under verksamhetsåret igång igen 

och planerar att delta när det är möjligt. 

Samarbetet mellan Sollentuna Biodlarförening och Sollentuna Hembygdsgårdsförening 

utvecklar sig ständigt och i nuläget finns det en bikupa på Hersby hembygdsgård. Det 

planeras för en till kupa med bin till nästa vår vilket betyder att vi nu har en plats där vi kan 

träffas utomhus och där vi har tillgång till bin. 

Samarbetet mellan Sigtunaortens Biodlareförening, Vallentuna-Väsby Biodlareförening, 

Danderyd-Täby Biodlarförening och Sollentuna Biodlarförening fortsätter och det finns 

planer att tillsammans organisera en kurs godkänd biodlare. 

Styrelsen har tillsammans tagit fram en plan för verksamhetsåret samt budget. 

Budgeten presenteras under punkt 8.c. på Föredragningslista. 



Sollentuna Biodlarförening 

Årsmöte 2021 

Styrelsens förslag: 

Årsmöte 2021 8 november 2020 kl. 19-21 Tintomararummet 

Varroatåg 20 november kl. 10-15 Hersby hembygdsgård 

Medlemsträffar inomhus februari, mars, april och 

oktober 

Tintomararummet eller 

Scoutstugan 

Evas dag juni Markim 

Medlemsträffar utomhus med 

ett tema en gång i månaden 

maj till mitten av september 

varannan 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 Bidraget en vecka efter varje 

styrelsemöte samt 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 2022  



Sollentuna Biodlarförening 

Årsmöte 2021 

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 

våren 2022  

Grundkurs i biodling i 

samarbete med Studieförbund 

Vuxenskola 

10 gånger februari-juni  

Repetitionskurs 1 dag  

Kurs drottningodling i 

praktiken 

maj / juni  
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