
 
Föredragningslista för årsmötet den 25 november 2020, kl 18.30. Årsmötet 
hålls helt digitalt via Zoom. 
 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av mötesfunktionärer: Mötesordförande, sekreterare, justeringsledamöter 
3. Godkännande av kallelse till årsmötet 
4. Föredragningslistans godkännande  
5. Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2020 
  A. Verksamhetsberättelse 
  B. Bokslut 
  C. Revisionsberättelse 
6. Beslut om ansvarsfrihet 
7. Behandling av motioner 
8. Behandling av styrelsens förslag angående verksamhetsåret 2021 
 A. Möten och andra aktiviteter 
 B. Investeringar 2021 
 C. Utåtriktad verksamhet 
9. Val av ordförande 2021 
10. Val av styrelseledamöter 
11. Val av revisor 
12. Val av ersättare för revisorer 
13. Val av valberedning  
14. Val av ombud till distriktets årsmöte 
15. Beslut om årsavgift till föreningens för nästkommande år 
16. Val av kommittéer 
  A. Honungsbedömning 
  B. Bihälsa 
  C. Bigården och föreningens utrustning 
17. Redogörelse för eventuella skrivelser från distriktet och/eller förbundet  
18. Övrig information 
19. Årsmötet avslutat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse för 2020 
 
Styrelsens sammansättning 
Åke Jonsson (Ordförande) 
Eva Wiklund (Kassör) 
Claes Dahlgren (Sekreterare) 
Johan Ekblad (Ledamot) 
Mats Sundling (Ledamot) 
Anna-Carin Öhgren (Ledamot) 
Simon Olsson (Ledamot) 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2020 haft två styrelsemöten. Mötena är protokollförda. 
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar verksamhetsåret 2020 uppgår till 169 personer, en ökning med 19 personer från 
föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 73 kvinnor och 96 män. 
 

 
 
Medlemsinformation 
Medlemsbladet ”Flustret” har använts som informationskanal och distribuerats via e-post. Information 
har också lagts ut på Västerbottens biodlardistrikts sida på facebook ”Västerbottens biodlare”. 
Hemsidan är under uppbyggnad och finns på www.acbiodling.se. 
 
Ekonomi 
Föreningen verkar med små medel och små utgifter. Vid bokslut har föreningen 25731 kr på kontot 
vid verksamhetsårets slut. 
Föreningen har under året köpt in en vaxsmältare för att komplettera vår vaxkokare samt 
avläggarlådor 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Medlemsutveckling 2003-2020

Kvinna Man Totalt



Aktiviteter under verksamhetsåret 2020: 
Utbildning: 
Under våren 2020 höll Åke Jonsson, Mats Sundling och Claes Dahlgren nybörjarkurser via 
Studieförbundet Vuxenskolan. Claes och Åke har också hållit i varsin intensivkurs. Totalt har 50 nya 
biodlare utbildats 2020. Åke genomförde en intensiv kurs för 12 deltagare i Lycksele. Kursen är en 
del av projektet Lapland a Culinary Region som samlar matkreatörer, livsmedelsproducenter och 
kockar. 
 
Ett föredrag har också anordnats tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan och Länsföreningen 
med Preben Kristiansen om biodling med varroa. På grund av corona hölls föredraget via webben och 
totalt 59 deltagare från länet deltog. 
 
Föredrag: 
Under året har Åke Jonsson hållit ett flertal föredrag, för föreningar, organisationer och mässor. Åke 
har även medverkat i tidningar och radio. 
 
Medlemsträffar: 
På grund av corona ställdes samtliga temakvällar in under verksamhetsåret. Två träffar i bigården 
hölls i bigården på coronasäkert avstånd. Föreningen arrangerade också utdelning av oxalsyra för att 
behandla våra samhällen mot varroa. Totalt delades ca 260 doser ut. 
 
 
Föreningsbigården 
Karl-Uno Olofsson är ansvarig för föreningens bigård på Forslunda. Bigården har 3 samhällen, som 
producerat ca 30 kg honung. Bigården har använts vid föreningens träffar under sommaren samt i 
utbildningssyfte under försommaren. Bigården är en viktig samlingspunkt för kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte. Under oktober månad behandlades samtliga samhällen med oxalsyra.  
 
 
Föreningens utrustning 
Föreningen har utrustning som mot självkostnadspris lånas ut till föreningens medlemmar. 

Honungslossare, refraktormeter Åke Jonsson 
Vaxsmältare Karl-Uno Olofsson 

Mars Sundling 
Slunga Sven Hellqvist 
Avtäckningsbord Claes Dahlgren 

 
  
Honungsrapporter 2020: 
Antal rapporter 114 st.  Vi fick svar från 81,7% av medlemmarna. 
Invintrade samhällen 2019: 543 
Invintrade samhällen 2020: 576 
Vinterförluster: 65 
Skörd: 7178 kilo 
 
Medelskörd: Skörden delad med invintrade samhällen 2019 minus vinterförluster.  
7178/(543-65)=15,0 kg, per samhälle. 
 



 
 

 88,3% i föreningen har nordiska bin, 9 % har Krainer, övriga ink blandraser 2,7 % 
 År 2019 behandlades 70,3% av samhällena med oxalsyra och år 2020 var 78 % 

 Ett stort antal medlemmar (15 %) uppger att de har ett samhälle.  
 

 
 
 

 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kilo 14 23 14,8 25 36,5 11,6 9,5 15,1 26,3 21,3 15

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Medelskörd från 2010-2020

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Antal samhällen

Invintrade samhällen 2020

0

1

2

3

20-30 30-40 >80

Antal biodlare med samhällen från 20 stycken 
och uppåt



Sammanfattning: 
Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år. Coronapandemin har påverkat 
verksamheten och föreningen har följt de råd som folkhälsomyndigheten gett. Detta har 
inneburit att nästan all verksamhet har ställts in. Två träffar har kunnat genomföras utomhus. 
Det har också varit vårt första år med varroa. Genom föredraget med Preben hoppas vi att 
kunskapsnivån höjts för medlemmarna och att de rekommendationer som finns i litteraturen 
följs. 
  
Intresset för biodling har varit stort och föreningen fortsätter att växa då antalet medlemmar i 
Umeortens biodlarförening fortsätter att öka. 
Antalet personer som gått kurser på olika nivåer uppgår till 50 st fördelat på 5 kurser. En 
fortsatt utmaning är hur vi förser nya medlemmar med avläggare och samhällen.  
 
Under 2020 har vi en medelskörd på 15 kg honung. 
 
Vi ser fram emot år 2021 med förhoppningar om en god utveckling för föreningen med ökat 
antal medlemmar, fler kurser på olika nivåer samt ett bra år för våra bin, trots varroa. Vi 
hoppas också på lättnader kring pågående pandemi så att vi kan träffas ut utbyta erfarenheter.  
 
 
 
  



Verksamhetsplan för 2021 

Information till medlemmar 
Flustret, hemsidan och Facebook kommer att fortsätta vara kanal för aktuell information i föreningen.  
För att få hemsidan så bra som möjlig söker vi fler som vill jobba med den. Vi ser gärna att 
medlemmarna skickar in bilder eller texter från sida bigårdar som vi kan publicera.  
 
Utbildning 
Åke Jonsson, Claes Dahlgren, Mats Sundling kommer vara cirkelledare för nybörjarutbildningarna 
som arrangeras via Studieförbundet Vuxenskolan. 
Enligt Studieförbundet Vuxenskolan står 55 personer står i kö för att gå kurs 2021. På grund av 
pågående pandemi kommer vi att flytta på starten av kurserna. Då efterfrågan är stor undersöks 
möjligheten till att genomföra en digital utbildning med fysiska träffar i sommar. 
 
Då föreningen har många nya medlemmar behövs fler mentorer. Styrelsen har i samband med 
honungsrapporten 2020 ställt frågan om mentorskap och vi fick totalt 31 positiva svar. Detta kommer 
ge en mycket bra grund för nya medlemmar. 
Styrelsen föreslår ett uppstartsmöte med de som anmält intresse då erfarenhet inom SBR finns av 
mentorskap. 
 
Temakvällar 
Styrelsen kommer planera temakvällar för verksamhetsåret 2020. En förutsättning för att ha fysiska 
träffar är de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger. Ett alternativ som undersöks är att ha 
digitala temakvällar. Vi ser gärna att medlemmarna inkommer med förslag om teman. Genom att göra 
temakvällarna digitala möjliggör vi också att ta in helt nya föreläsare och teman.  
Åke har bland annat pratat med Per Thunman som är intresserad av att hålla ett föredrag om biodling 
med varroa. 
 
Träffar vid bigården 
Föreningen har för avsikt att fortsätta med våra träffar i bigården, när situationen tillåter. Styrelsen 
anser att detta är ett bra forum att mötas och utbyta erfarenheter.  
 
Föreningens utrustning 
Utlåning av föreningens utrustning kommer att ske som tidigare.  
 
Inköp 2020 
Styrelsen välkomnar förslag på gemensamma inköp för 2021. 
Se också styrelsens förslag under sektioner. 
 
Sektioner 
Då föreningen växt och har många medlemmar vill styrelsen verka för en aktiv förening. En sektion 
kan bildas om minst tre medlemmar har ett gemensamt intresse. Föreningen kan sponsra sektionen vid 
inköp av till exempel utrustning, föreningen blir då delägare. Sektionerna kan tillsammans med 
Studieförbundet vuxenskolan göra egna studiecirklar. Varje sektion redovisar sin verksamhet vid 
årsmötet. 
 
 



Medverkan i olika arrangemang 
Liksom tidigare år kommer föreningen att delta i olika arrangemang, styrelsen kommer att ta ställning 
till eventuellt deltagande från fall till fall. 
 
Öka antalet samhällen i föreningen 
Styrelsen vill genom riktat arbete med föredrag om avläggare öka antalet bisamhällen i föreningen, 
med fokus på de som har ett samhälle (19% uppger att de har ett samhälle.)  
 
 
 
 


