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Detta är kallelsen till årsmötet! 

Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2015

Årsmöte 
Onsdag 11 februari 2015 kl 
19.00 i Stuvsta gamla sta-
tionshus.  
Läs styrelsens verksamhets- 
berättelse på nästa uppslag 
och valberedningens förslag 
på sidan 4 samt mötesdag-
ordning på sista sidan. 

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

Kaffe, te, färskt fikabröd och 
trevlig samvaro i pausen  
utlovas.

Föreningen hälsar alla  
nybörjare och nytillkomna 
medlemmar välkomna i  
gemenskapen!

Ordförande Hans Samland kal-
lar dig till konstruktiv diskussion 
om föreningens framtid
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Verksamhetsberättelse för 
perioden 1 jan – 31 dec 2014

Styrelsen:
Ordförande Hans Samland 
Ledamöter Bo Rapp   

Claes-Göran Lönnroth                    
Lena Hammarberg                     
Hans Rosenlund                    
Stefan Fehler                    
Tommy Eriksson                    
Kerstin Björkman                    

Styrelsen har även i år valt att på 
mötena inte göra åtskillnad mellan 
ordinarie ledamöter och ersättare 
(suppleanter, de två nedersta i listan 
ovan) utan låtit samtliga närvarande 
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.
Under sommaren hölls ett öppet 
styrelsemöte för att ge föreningens 
medlemmar en inblick i hur styrel-
sen arbetar och skapa en möjlighet 
att delta i beslutsprocessen.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid 
årets slut ca 140.

Föreningsbigården
Efter vintern kom en oväntat varm 
vår, som satte fart på bina, men 
plötsligt avlöstes den av en ovanligt 

kall första sommarmånad, som satte 
stopp på nästan all nektarinsamling.

Möteskvällar hölls varje vecka i 
Sundby under sommaren på onsda-
gar och var mycket välbesökta.

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.

Vi har i år varit befriade från stölder 
av material och bin.

Det blev ingen drottningodlingskurs 
i år, beroende av vädret.

Hans Samland och Stefan Fehler 
tog emot 4 skolklasser med ca 90 
elever och 8 lärare.

Årets honungsskörd var endast om-
kring 60 kg. Allt har sålts.

Föreningen har nu 12 egna invint-
rade samhällen samt 2 gästsamhäl-
len.

Temamöten
Föreningen har haft 2 temamöten 
med medverkande från egna före-
ningen och utomstående föredrags- 
hållare. Bägge hölls på Sundby.

/forts nästa sida/
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/forts från föreg sida/

22 maj inbjöds alla medlemmar i 
hela distriktet till ett gemensamt och 
mycket uppskattat möte hos oss.

På det andra temamötet i slutet av 
sommaren utfördes och demonstre-
rades oxalsyrabehandling.

Honungsbedömning
Bedömningen genomfördes i no-
vember hemma hos Claes-Göran 
Lönnroth. 6 av de 7 inlämnade pro-
verna höll hög kvalité och godkän-
des.  Den sjunde åtföljdes inte av 
någon blankett och förkastades 
därmed.

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 2014. 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. Läs 
den på http://huddingebiodlare.se !

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 tackar alla medlemmar 
som tagit god hand om besökare 
och nybörjare och på olika sätt bi-
dragit till en väl fungerande biodla-
reförening.

Styrelsen genom

Hans Samland och 
Claes-Göran Lönnroth

http://huddingebiodlare.se
http://huddingebiodlare.se
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Ordförande Hans Samland
Ledamöter Bo Rapp

Lena Hammarberg 
Hans Rosenlund
Stefan Fehler
Katja Göller

Suppleanter Tommy Eriksson
Kerstin Björkman

Revisorer Kjell Andersson
Åke Lif

Rev-suppl Nihad Subasic

Valberedningens 
förslag till styrelse 
2015

Johann Lang och Lena Hjelmerus 
(bilden) har utgjort årets valberedning.

Motioner och styrelseförslag 
Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.

Styrelsen har ett eget förslag: I stadgarna bör en enkel mening infö-
ras som tydliggör att skriftlig kallelse kan vara digital, i enlighet 
med nedanstående beslut från 25 september 2014.

På styrelsemötet 25 september 2014 fattades följande beslut om Bigården:
”Enligt våra stadgar ska kallelse till årsmöte ske skriftligt. Styrelsen beslutade
enhälligt  att detta från nu ska tolkas som digital skrift som förmedlas via SMS
och/eller e-mail till alla medlemmar. Därför kommer även ”Bigården” att
distribueras via e-mail men också läggas upp på lämplig hemsida på internet
så att dess URL (internetadress) kan anges i SMS till dem som saknar e-mail
men har mobiltelefon, så kan den läsas på lämpligt internetkafé eller bibliotek.
Beslutet innebär alltså en anpassning till den moderna världen.”
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Utvärdering av bisäsongen 2014
Urban Schelén, Bertil Cato, Rolf Jansson och Kerstin Björkman fick uppdraget att 
analysera och sammanfatta vad som uppfattades som bra egenskaper hos föreningen 
och vad som kunde bli bättre. Här följer deras värdering och förslag:

1. Bra att man får följa bisäsongens växlingar över året, och att man 
efter teori får smälta i praktiken. 

2. Att styrelsen sprider en avslappnad och varm atmosfär. 
3. Aktivitet först och sedan fika. Mysigt! Man lär känna varandra. 
4. Man får goda råd och hjälp. 
5. Hjälp med bimedicin. Även bimaterial (var och vad vi ska köpa). 

Utvecklingsförslag
1. Röjning runt bigården och huset. Fälla träd och sly. 
2. Fixa blomplanteringar  

(Medlemmar kan bidra med frö och planteringsjord). 
3. Snickra arbetsbänk med skärmtak. 
4. Göra i ordning hallen. (Hatthylla saknas - red:s anmärkning) 
5. Städa på vinden. 
6. Delegera ut ansvarsområden. Förslag: 

Vinden - minst 2. 
Hallen - Urban och Bertil. 
Storstugan - Rolf och Kerstin. 
Slungrummet - ? 
Kokeriet (arbetsbänk) - … 
Kupförrådet - … 

7. Årsschema (både i stugan och på hemsidan). 
8. Drottningodling, temamöte.
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Några snapshots från året som gått 
Fotograf Jan Gustavsson

Många välbesökta möten denna sommar

Målas… …men skrapas först.
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Ramar lagas i lag. ”Här ser du, här sker det grejer”

Det söta guldet flyter.Annan tänkbar arkitektur.

Avtäckt.

”Nu kan ingen sticka mig”

Alla drar sitt strå till stacken.
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1. Mötets öppnande.
2. Dagordnings fastställande, 

anmälan av övriga frågor.
3. Frågan om mötet är behörigt 

utlyst.
4. Val av ordförande och sekre-

terare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att 

jämte mötesordförande  
justera protokollet och även 
vara rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och 
ekonomisk rapport.

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

sen och revisorerna för 
2015.

10.Fastställande av årsavgift för 
2016.

11. Fastställande av budget för 
2015.

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  

föreningsbigården.
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. Detta är det sista numret han gör.


