Föredragningslista för årsmötet den 16 november 2021, kl 18.30. Årsmötet
hålls på folkets hus i Umeå.
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Verksamhetsberättelse för 2021
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 2021 haft två styrelsemöten. Mötena är protokollförda.
Medlemsantal
Antalet medlemmar verksamhetsåret 2021 uppgår till 164 personer, en minskning med 5 personer från
föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 77 kvinnor och 88 män. (73 kvinnor och 96
män, 2021)
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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 30118 kr på kontot
vid verksamhetsårets slut. Batterier, oxalsyra och spännband har köpts in för att komplettera de 5
oxalsyreförångare som föreningen fått av distriktsorganisationen. Utrustningen finns för utlåning till
föreningens medlemmar.

Aktiviteter under verksamhetsåret 2020:
Utbildning:
Under 2021 har inga utbildningar hållits på grund av den pågående pandemin. Istället för digital kurs
har ett föredrag hållits av Åke Jonsson. Vi har i dagsläget 95 personer anmälda till grundkursen.
Åke har tillsamman med kriminalvården påbörjat en kurs. Planen var att ställa ett samhälle inom
fängelseområdet. Detta fick avbrytas då beläggningen kommer öka och dagverksamheten påverkas.
Föredrag:
Åke, Claes och Mats har även medverkat i tidningar och radio.
Medlemsträffar:
Föreningen har arrangerat ett digitalt föredrag med Per Thunman som pratade om biodling med
varroa. Vi har också haft 4 träffar i bigården. Deltagandet på träffarna upplevs sjunkit något, och
corona bör vara den bidragande orsaken.
Föreningsbigården
Karl-Uno Olofsson är ansvarig för föreningens bigård på Forslunda. Föreningen har tre samhällen i
bigården. Under året har föreningens samhällen producerat ca 75 kg honung.
Bigården är en viktig samlingspunkt för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.
Föreningens utrustning
Föreningen har utrustning som mot självkostnadspris lånas ut till föreningens medlemmar.
Honungslossare
Åke Jonsson
Vaxsmältare
Karl-Uno Olofsson
Mars Sundling
Slunga
Sven Hellqvist
Avtäckningsbord
Claes Dahlgren
Oxalsyreförångare
Claes Dahlgren
Mats Sundling
Natuschka Lee
Johan Ekblad
Per Ruth
Åke Jonsson

Honungsrapporter 2021:
Antal rapporter 110 st. Vi fick svar från 83% av medlemmarna.
Invintrade samhällen 2020: 548
Invintrade samhällen 2021: 573
Vinterförluster: 68
Skörd: 11781 kg (medel 24,6 kg/kupa)
Medelskörd: Skörden delad med invintrade samhällen 2020 minus vinterförluster.
11781/(573-68)=,0 kg, per samhälle.
Procent som har/ska behandla med oxalsyra - 75%
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Sammanfattning:
Verksamhetsåret 2021 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, främst utbildningsverksamheten där 95
stycken är anmälda till kurs. Fyra träffar har kunnat genomföras utomhus.
Intresset för biodling är fortsatt stort, även om vi ser en liten minskning av antalet
medlemmar i föreningen. En utmaning är hur vi ska hantera den kö av anmälda till grundkurs
samt hur föreningen tillsammans förser nya medlemmar med avläggare och samhällen.
Under 2020 har vi en medelskörd på 24 kg honung.
Vi ser fram emot år 2022 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.

Verksamhetsplan för 2022
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 Johan och Simon kommer vara cirkelledare för
nybörjarutbildningarna som arrangeras via Studieförbundet Vuxenskolan.
Enligt Studieförbundet Vuxenskolan står 95 personer står i kö för att gå kurs 2022.
Temakvällar
Styrelsen kommer planera temakvällar för verksamhetsåret 2022.
Vi ser gärna att medlemmarna inkommer med förslag om teman. Under verksamhetsåret 2022 ser vi
fram emot att få träffas på riktigt men ser också möjligheten till att blanda mellan fysiska och digitala
kvällar. Digitala möjliggör vi också att ta in helt nya föreläsare och teman.
Träffar vid bigården
Föreningen har för avsikt att fortsätta med våra träffar i bigården. Styrelsen anser att detta är ett bra
forum att mötas och utbyta erfarenheter.
Styrelsen föreslår en sommarträff med picknickkorg i Tavelsjö som Ordf.
Finns intresse kan vi arrangera studiebesök, tex Finland.
Vi vill gärna utveckla träffarna i bigården, hur vill föreningen att träffarna ska utvecklas?
Föreningens utrustning
Utlåning av föreningens utrustning kommer att ske som tidigare.
Inköp 2020
Styrelsen välkomnar förslag på gemensamma inköp för 2021.
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.

