
Umeortens biodlarförening

Styrelsemöte den 8 mars 2022

Deltagare:
Åke Jonsson, Johan Ekblad, Eva Wiklund, Anna-Carin Öhgren, Mats Sundling, 
Claes Dahlgren

Mötesanteckningar:

- Kurser
Årets kurser är igång, Åke har till dagensdatum hållit två helgkurser, samt 
två vanliga kurser. Johan har gått med Åke vid ett tillfälle och kommer ta 
över Claes kurs. Susanne på Vuxenskolan är informerad om 
omständigheterna. 

- Sommarprogram
Årets sommarkvällar i bigården.
 Grillkväll, den 14 juni kl 18:30, Mats och Åke
 21 juli, Claes och Eva
 4 augusti, Simon och Anna-Carin
 18 augusti, Johan +1

Förslag på aktivitet, göra en avläggare som vi följer under året.

Ansvar under sommarkvällarna är att göra kaffe och något tilltugg, säljs på
plats. Det finns pumptermosar i vår lilla stuga.

- Temakvällar
 Avläggare – diskutera hur vi kan göra avläggare. Eventuell fråga Per 

Ruth, Mats håller ihop kvällen. Slutet på mars början av april
 Drottningodling med Per Ruth, fokus bör ligga på bruksdrottningar och 

man enkelt kan göra drottningar själv. Åke håller ihop kvällen. Slutet av
maj.

 Åke samordnar försäljning av avläggare och samhällen.
 Helg med Ingemar Wahlström om kvalitetssäkring, bör samordnas med 

länsföreningen
 Fråga Natuschka om att hålla ett föredrag om sina forskningsprojekt.

- Avläggare/ försäljning av samhällen
o Stort behov av samhällen då många gått/går kurs.
o Eventuella celler från Nordbiprojektet

- Finlandsresan
Åke håller ihop arbetet med finlandsresan. Förslag på datum helgen 18-19 
juni.
Frågan ska samordnas med länsföreningen. Johan skriver och skickar ut 
intresseanmälan.



- Föreningens verkande för nordiska bin.
Styrelsen beslutar att verka för nordiska bin.
Det betyder att vi föredrar nordiska bin inom vår förening, då vi ser att de 
är skyddsvärda bin.
En karta har tagits fram som visar utbredningen av nordiska bin inom vår 
förening. Det kommer att presenteras på vår hemsida

…………………………………….
………………………………………..

Claes Dahlgren Åke Jonsson

Sekreterare Ordförande


