
Observera: Detta är kallelsen till årsmötet! 

Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2014 

Årsmöte!
torsdag 13 februari 2014 
kl 19.00 i Stuvsta gamla 
stationshus.  
Läs styrelsens verksamhets- 
berättelse på nästa uppslag 
och framåt och valberedning-
ens förslag på sidan 4 samt 
mötesdagordning på sista si-
dan. 

Kassörens ekonomiska bok-
slut och revisorernas berättel-
se finns tillgängliga på mötet.	


Kaffe, te, färskt fikabröd och 
trevlig samvaro i pausen utlo- 
vas.	


Föreningen hälsar alla  
nybörjare och nytillkomna 
medlemmar hjärtligt  
välkomna i vår gemenskap!

 Många avläggare 2013. Sid 6.
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Verksamhetsberättelse för 
perioden 1 jan – 31 dec 2013	
!
Styrelsen:	

Ordförande	
 Hans Samland	

Ledamöter	
 Bo Rapp	

	
 	
 Claes-Göran  
	
 	
 Lönnroth	

	
 	
 Lena Hammarberg 
	
 	
 Håkan Blomquist
	
 	
 Hans Rosenlund	

	
 	
 Stefan Fehler	

	
 	
 Tommy Eriksson	
!
Styrelsen har under året valt att på 
mötena inte göra åtskillnad mellan 
ordinarie ledamöter och ersättare 
(suppleanter) utan låtit samtliga när-
varande ha lika rösträtt.	
!
Bo Rapp utsågs till vice ordförande, 
C-G Lönnroth till sekreterare och 
Lena Hammarberg till kassör.	
!
Styrelsen har haft 7 protokollförda 
möten sedan föregående årsmöte.	
!
Som tidigare år hölls i mitten av 
sommaren ett öppet styrelsemöte 
för att ge föreningens medlemmar 
en inblick i hur styrelsen arbetar 
och skapa en möjlighet att delta i 
beslutsprocessen.	
!
Medlemmar	

Föreningens medlemsantal var vid 
årets slut 141 vilket innebär en ök- 
ning med 34 medlemmar från före- 
gående år, de flesta från kurserna.	


Föreningsbigården	

Efter en lång och kall vinter klarade 
sig bina inte särskilt bra. Av 14 in-
vintrade samhällen överlevde bara 
4, varav 3 acceptabelt starka. 	
!
Orsaken till denna stora vinterdöd-
lighet är fortfarande oklar och möj-
ligen multifaktoriell. 	
!
Ordförandens bästa gissning är var-
roakvalster och de virussjukdomar 
dessa burit med sig och spridit till 
bina.	
!
I Sundby inleddes sommarens verk-
samhet med byte av kupbottnar 
med hjälp av årets stora nybörjar-
kurs, vilken sedan präglade arbetet i 
maj och juni.	
!
Den regelbundna verksamheten i 
föreningsbigården pågick fram till 
invintringen vid månadsskiftet au-
gusti/september och avslutades med 
oxalsyrebehandling i slutet av ok-
tober och varroaräkning i december.	
!
Möteskvällar hölls varje vecka i 
Sundby under sommaren på onsda-
gar och var mycket välbesökta.	
!
Vi har i år varit befriade från stölder 
av material och bin.	
!
Drottningodlingen låg nästan i träda 
i år, och ingen riktig kurs i denna 
konst genomfördes. Några drott-
ningar odlades dock fram.	


/forts nästa sida/	
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/forts från föreg sida/	
!
Hans Samland, Stefan Fehler och 
Lena Hjelmerus tog emot 4 skol-
klasser med ca 9 elever och 8 lärare.	
!
En av lärarna hade själv varit på 
Sundby bigård som elev i klass en 
gång i tiden.	
!
Årets honungsskörd var endast om-
kring 60 kg, jämfört med 90 kilo 
året innan. Praktiskt taget hela skör-
den är försåld. 12 burkar återstår 
och finns till salu på årsmötet. Ingen 
förvarings-igloo byggdes i stugan i 
år.	
!
Föreningen har nu 12 egna invintra-
de samhällen samt 2 gästsamhällen.	
!
Temamöten	

Föreningen har haft 2 temamöten 
med medverkande från egna före- 
ningen och utomstående föredrags- 
hållare. Bägge hölls på Sundby.	
!
22 maj inbjöds alla medlemmar i 
hela distriktet (!) till ett gemensamt 
och mycket uppskattat möte hos 
oss, med Stig-Åke Järdvall från 
Hallsberg, som genomförde och 
samtidigt instruerade om hur man 
gör 4 nya avläggare från 2 starka 
samhällen och därmed får 6.	
!
På det andra temamötet i slutet av 
sommaren utfördes och demonstre-
rades oxalsyrabehandling.	


!
Honungsbedömning	

Bedömningen genomfördes i no-
vember hemma hos Stefan Fehler. 
10 av de 11 inlämnade proverna 
höll hög kvalité och godkändes.	
!
Inför nästa års bedömning bör 
kanske påpekas att proverna ska 
vara helt fyllda i burkar av rätt stor-
lek och åtföljda av fullt förifylld 
blankett, som finns i Bitidningen 
och kan kopieras därifrån om man 
inte vill klippa sönder tidningen.	
!
Kurser	

Årets två kurser har varit fullteck- 
nade och mer därtill samt mycket 
lyckade. Till sommaren ingick ny-
börjarna i de gemensamma ons-
dagsmötena.	
!
Medlemsbladet	

Bigården har kommit ut med 3 
nummer under år 2013. Medlem- 
marna Jan Gustavsson, Stefan 
Fehler och Johann Lang har bidragit 
med egna fotografier och texter från 
säsongens begivenheter.	
!
Hemsidan	

Johann Lang har kontinuerligt do- 
kumenterat föreningens verksamhet 
i text och bild på hemsidan, som nu 
har utökad mängd information.	
!

/forts nästa sida/
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/forts från föreg sida/	
!
Sjukdomskommittén	

I enlighet med ingånget avtal med 
SBR har varroabekämpning med 
ekologiska metoder bedrivits och 
förevisats. Med nytt ingånget avtal 
räknades för tionde året det totala 
nedfallet av varroakvalster cirka tre 
veckor efter oxalsyrebehandlingen. 
Bina klarar behandlingen bra och 
kvalsterpopulationen hålls nere.	
!
Föreningens ekonomi	

Ett par bisamhällen har sålts till 
medlemmar under sommaren. Årets 
nya skörd ympades och tappades på 
burk under hösten, sedan förnyelsen 
av slungrummet blivit klar.	


Styrelsen riktar ett stort tack till alla 
medlemmar som tagit god hand om 
besökare och nybörjare och på olika 
sätt bidragit till en väl fungerande 
biodlareförening och inte minst till 
det idoga gäng som med frivilliga 
krafter och idéer har genomfört om-
byggnaden av det nu jättefina slung-
rummet.	
!
Det som nu står närmast på tur är 
förnyelse och viss omstrukturering 
av själva bigården.	
!
Styrelsen genom	
!
Hans Samland och 
Claes-Göran Lönnroth	


Ordförande	
 Hans Samland	

Ledamöter	
 Bo Rapp	

	
 	
 Claes-Göran  
	
 	
 Lönnroth	

	
 	
 Lena Hammarberg 
	
 	
 Håkan Blomquist
	
 	
 Hans Rosenlund	

	
 	
 Stefan Fehler	

Suppleanter	
 Tommy Eriksson	

	
 	
 Kerstin Björkman	

Revisorer	
 Kjell Andersson	

	
 	
 Åke Lif	

Rev-suppl	
 Nihad Subasic

Valberedningens 
förslag till styrelse 
2014

Johann Lang (bilden) och Lena 
Hjelmerus har utgjort årets valbe-
redning. Då styrelseledamoten 
Håkan Blomquist avsade sig omval 
vid kommande årsmöte talade de 
med Kerstin Björkman, som accep-
terade nominering till suppleant-
post i nya styrelsen.
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Nybörjarkurser med sammanlagt 
40 elever hölls i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan

Närmare 40 personer kom till Ny-
börjarkursernas avslutning den 26 
juni, höstens 2012 och vårens 2013 
kurser.	

Kursdeltagarna letade nykläckta 
drottningar i våra avläggare.	

Vi prövade också temperamentet på 
en infångad svärm från Hammarby-

backen och observerade skillnaden 
mot bina på Sundby.	

Deltagarna tog över undersökningen 
och hittade ägg och yngel och slut-
ligen den nya drottningen som 
märktes med vit färg. Eftersom till-
gången på drottningar var dålig fick 
alla som ville öva på att märka drö-

Vi har förhållandevis låg medlemsavgift i vår förening. Ett av skälen är att vi kan 
hålla tryckkostnaderna för denna medlemsskrift låga genom att sända ut skriften 
via e-mail till alla som har anmält sådan adress till föreningen.!
Därför en uppmaning till dem som ännu inte har lämnat sin e-mailadress; gör det 
nu genom att sända ett e-mail till sekreteraren cg@lonnroth.net. Tack på förhand.
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Den ädla konsten
Fullt hus, ca: 65 personer, i före-
ningsbigården vid Sundby den 22 
maj. Biodlare från hela länet mötte 
Åke Jerdvall från Örebro som vi-
sade hur han gjorde avläggare. 
Två samhällen på vardera 12 ra-
mar som för tillfället inköpts från 

Örebro delades till 6 st avläggare. 
Två av dessa fick behålla drott-
ningen, övriga fick dra upp en 
egen. Därefter följde en frågestund 
om varroabehandling med bland 
annat tymol.  
(Text och foto Johann Lang.)	
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att göra avläggare
…och den minst lika ädla 

konsten att odla drottningar 
måste också läras teoretiskt 
och praktiskt, prövas, lyckas 
och misslyckas - och doku-

menteras för framtiden.!
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1. Mötets öppnande.!
2. Dagordningens fastställan-

de, anmälan av övriga frå-
gor.!

3. Frågan om mötet är behörigt 
utlyst.!

4. Val av ordförande och sekre-
terare för mötet.!

5. Val av två justeringsmän att 
jämte ordförande justera pro-
tokollet och tillika rösträkna-
re.!

6. Verksamhetsberättelse och 
ekonomisk rapport.!

7. Revisorernas berättelse.!
8. Beslut om ansvarsfrihet.!
9. Beslut om arvoden till styrel-

sen och revisorerna för 
2014.!

10.Fastställande av årsavgift för 
2014.!

11. Fastställande av budget för 
2014.!

12.Val av ordförande.!
13.Val av styrelseledamöter.!
14.Val av styrelsesuppleanter.!
15.Val av arbetsutskott.!
16.Val av två revisorer och revi-

sorssuppleanter.!
17.Val av ombud och ersättare 

till Stockholms läns biodlare!
18.Val av studieledare.!
19.Val av honungsbedömnings-

kommitté.!
20.Val av sjukdomskommitté.!
21.Val av redaktionskommitté.!
22.Val av avelskommitté.!
23.Val av kommitté för före-

ningsbigården.!
24.Val av valberedning.!
25.Mötesdatum kommande 

verksamhetsår.!
26.Övriga frågor.!
27.Avslutning.

Dagordning enligt stadgarna

Du som har mobiltelefon! Sänd ett SMS till ordförande Hans Sam-
land på hans mobil 0730590558 med texten Bigården. Då får han 
automatiskt ditt mobilnummer så att han kan sända mass-SMS med 
kallelser och påminnelser även till dig. Gör det nu med detsamma 
så är det gjort! Lycka till.	


Ansvarig för detta nummer av Bigården är Claes-Göran Lönnroth. Anmäl fel till honom.	
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