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(1 oktober 2021 – 30 september 2022) 

Verksamhetsåret började med stor osäkerhet även om restriktioner hävdes från den 

fortfarande pågående pandemin. Styrelsen har ändå kunnat planera för olika aktiviteter och 

nu även med fysisk närvaro. Avsikten har varit att ge medlemmarna ett stort utbud av 

intressant information och umgänge där kontakter kan skapas och erfarenheter kan utbytas. 

Föreningen består från och med 30 september av 74 medlemmar varav 30 kvinnor och 43 

män. 

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 8 november 2021 i Tintomara rummet men även via Zoom. I 

anslutning till årsmötet anordnades även en honungsbedömning. 

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten, inklusive det konstituerad mötet 2021. Där har man 

regelbundet diskuterat hur man ska se till att få ut information och ge service till 

medlemmarna. Styrelsen har under året kunnat träffas fysiskt på Hersby.  

Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med aktiviteter sammanfattade i protokoll under 

en aktivitetslista. En stor del har varit skötsel av våra bin som är uppställda i Hersbys 

hembygdsförenings kupor. Det blev god utdelning av honung som också har sålts på Hersbys 

marknad. Förenings slunga har också flitigt utnyttjas och en förbättrad instruktion kommer 

snart. Likaså har förenings vaxsmältare kommit till användning. 

Förutom det har det varit fysiska medlemsmöten under året och trivselträffar med enklare 

umgänge under sommarmånaderna. 

Bidraget har också regelbundet publicerats och information finns på både vår hemsida och 

Facebooksidan. 

Svärmjouren har också varit aktiva, då detta år har varit i det närmaste extremt med antal 

svärmar. 
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Under året som gått har föreningen också mist två av våra mest seniora och kunniga biodlare 

som gjort mycket för föreningen. Före detta ordförande Nils Blomberg och vår aktiva 

medlem Olle Lundkvist har avlidit under året. Båda är djupt saknade. 


