
Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening inbjudan till möten 

Kallelse till 
föreningsmöte och 

årsmöte i 
Huddingeortens 
biodlareförening 

Onsdag 18/11-2015 
Föreningsmöte 18/11-2015 kl. 19:00 i Stuvsta gamla stationshus  

Årsmöte 18/11-2015 kl. 19:10 i Stuvsta gamla stationshus  

 

OBS! Medtag honungsprover för bedömning. 

Proverna skall vara 500 g burk utan etikett. Bedömningsblankett från 
Bitidningen skall vara ifyll och bifogad. Annars blir det ingen bedömning.  
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Ordföranden har ordet 
Under det gångna året har jag brottats med sjukdom. Jag är nu på 
bättringsvägen. 
 
Den gångna sommaren hade mycket i övrigt att önska för våra vänner bina. 
Den stora ombyggnaden av bigården tog längre tid än tänkt på grund av det 
eviga regnandet. Ett flertal medlemmar stod plikttroget till förfogande de 
dagar arbete var möjligt, så nu står planen där, klar för uppställning av bina. 
Men mycket arbete återstår, bland annat iordningställande av planteringar och 
andra runtomkringarbeten.  
 
Bigården är tänkt till att förbättra utbildningen av våra medlemmar i vardaglig 
biskötsel, drottningodling och en hel del annat som hör biskötseln till. Vi har 
invintrat nio samhällen, i de flesta ser det bra ut. Uppslutningen på 
onsdagskvällarna har varit stor. Vi får gå tillbaka till gröna vågens dagar på 70 - 
80 talet för att finna detta intresse för bina, vilket gläder mitt hjärta.  
 
Jag tackar alla medlemmar för den gångna säsongen och era insatser, ingen 
nämnd ingen glömd. Så får vi önska att kung Bore är bina nådiga och att nästa 
sommar skall stå oss bi.  
 
Väl mött, Hans.  
 
Ps, skörden denna nådens år blev 84 st 500 grams burkar vilka såldes för 7080 
kr. Inte sedan år 1803 har östra Svealand haft en sådan usel sommar som den 
gångna. Ds. 
 

Foto Marie Eklund 
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Dagordning 
föreningsmöte 

• Mötets öppnande 

• Antagande av nya stadgar från 
biodlarnas riksförbund. (SBR) 

• Mötets avslutande 

 

 
• Se bifogade dokument. Det som gäller oss börjar på  

sidan 10  
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Dagordning årsmöte 
1. Mötets öppnande 

2. Dagordningens fastställande 

3. Frågan om mötet är behörigen utlyst 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet och tillika 
rösträknare 

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 

7. Revisorernas berättelse 

8. Beslut om ansvarsfrihet 

9. Behandling av motioner och styrelseförslag.  

10. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna för 2016 

11. (Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2016)* 

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2016 

13. Val av ordförande 

14. Val av styrelseledamöter 

15. Val av styrelsesuppleanter 

16. Val av arbetsutskott 

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

18. Val av ombud och ersättare till Stockholms läns biodlare 

19. Val av studieledare 

20. Val av honungsbedömningskommitté 

21. Val av sjukdomskommitté 

22. Val av redaktionskommitté 

23. Val av avelskommitté 

24. Val av kommitté för föreningsbigården 

25. Val av valberedning 

26. Mötesdatum kommande verksamhetsår 

27. Mötets avslutande 

28. Övriga frågor 
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Verksamhetsberättelse för 
perioden 1 Januari – 18  

November 2015 

Styrelsen 

• Ordförande:  
Hans Samland 

• Vice ordförande: 
Stefan Fehler 

• Sekreterare: 
Katja Göller 

• Kassör: 
Lena Hammarberg 

• Ordinarie 
ledarmöter: 

Hans Rosenlund  
Tommy Eriksson 

Kerstin Björkman 
 

 

Styrelsen har haft 5 
protokollförda möten 
sedan föregående 
årsmöte.  

 

Medlemmar 

Föreningens 
medlemsantal var i 
början av november ca 
140 st. 
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Föreningsbigården 

Som vanligt kom bina 
igång i våras men sen 
blev det inte mycket 
mer. Solen lös med sin 
frånvaro och regnet 
kom var och varannan 
dag. Föreningen 
inriktade sig på 
ombyggnaden av 
bigården. Startskottet 
gick den 15/5 och är 
inte helt slutfört än på 
grund av det myckna 
regnandet under 
sommaren.  

Vi har i alla fall kommit 
så långt att det som är 
kvar att göra är att 
plantera växter och 
fylla på med bin samt 
en hel del småpyssel. 
Totalt under säsongen 
har vi haft 570 stycken 
besökare i bigården. 

Den planerade 
drottningodlingen gick 
heller inte att 
genomföra i år.  
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Skolklassbesöken 
ställdes också in på 
grund av vädret. 

 

Temamöten 

Preben Kristiansen 
från Jordbruksverket 
kom och pratade 
varroabekämpning. 

Nu i oktober hade vi 
ett temamöte om 
oxalsyrabekämpning. 
Båda mötena var 
välbesökta. 

Nybörjarkurser 

Två fulltecknade 
nybörjarkurser präglade 
sommarens arbete. 

Höstens pågående 
kurser är också 
fulltecknade. 

 

Honungsbedömningen 

Honungsbedömningen 
hade vi i december 
2014 och redovisades 
på förra årsmötet. Ny 
honungsbedömning 
sker nu i december. 
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Information om 
föreningen till 
allmänheten 

Informationstavlan 
och broschyrlådan är 
åter på plats i 
bigården. Ett stort tack 
till Urban S för 
renoveringen. 

 

Medlemsbladet 

Bigården har kommit 
ut med tre nummer 
hittills under året. 

Hemsidan 

Johann Lang har 
dokumenterat och 
publicerat föreningens 
verksamhet på 
http://huddingebiodla
re.se/ Flera 
medlemmar har 
bidragit med bilder. 

 

Sjukdomskommittén 

Har som tur är varit 
arbetslös trots utbrott 
av amerikansk 
yngelröta i några 
grannföreningar. 
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Föreningens ekonomi 

Ekonomin är fortsatt 
god trots stora 
investeringar i 
bigården. 33000 kr har 
ombyggnationen av 
bigården hittills kostat. 

 

Revisorernas 
berättelse 

Revisonsberättelsen 
kommer att läggas in 
så fort den är färdig. 
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