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Föreningens medlemmar
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Glöm inte skicka/lämna in årsrapporten som följde med i
Bitidningens septembernummer, senast 20 november till
ordföranden!

Ordföranden har ordet
Jag liksom många andra har upplevt en väldigt konstig sommar, som
var regnfattig, torr, med kort blomningstid och som dessutom kom
alldeles för tidigt. I starten av våren och sommaren hade jag bara ett
överlevande samhälle efter vinterns alla förluster i virusinfektioner.
Honungsskörd var därför inget som låg i fokus för sommarsäsongen
utan allt arbete gick ut på att bygga upp för en nystart av bigården. Efter
sommaren har jag också lyckats invintra fyra samhällen i en blandning
av överlevare, avläggare och svärmar. Det blev fyra ganska kraftiga
samhällen som inte riktigt vet hur mycket foder de ska dra in för vintern.
September har varit rekordvarm och samhällena har i skrivande stund
fortfarande täckta yngel kvar när vi närmar oss mitten av oktober och
nattfrosten redan har lagt sig över gårdar och torp. En del av föreningens
medlemmar berättar att de har fått bra med honung i år och andra pratar
om tredjedelen av det normala. Själv har jag inte fått en enda burk till
försäljning, men jag är väldigt glad ändå över att jag har lyckats bygga
upp en riktigt skaplig bigård, som nu är invintrad.
Sommaren gick så vidare i ett eko av nya kunskaper att praktisera, som
vi förvärvat under våren av den bikunnige smålänningen Martin
Nehmann vid hans föreläsningsbesök om starka, friska och livskraftiga
bisamhällen. Många av hans erfarenheter gick att testa, andra var kanske
inte lika lätta att praktisera under sommaren i den norrländska bigården
för hobbyodlare. Men mycket tänkvärt av hans erfarenheter om
avläggare, övervintring och drottningodling tar vi gladeligen med oss till
kommande somrar för fortsatta läroförsök.
När så högsommaren kom samlades vi åter traditionsenligt i stort antal
till ännu en sommarträff, som i år gick till Tynderö Bygdegård och temat
kollektiva ”Kladdverkstaden”. En plats där alla biodlingsintresserade
kan nyttja den nyinredda honungsanläggningen för sin verksamhet.
Om en ”Kladdverkstad” även på andra håll kan bli till en arbetsmodell
för att hjälpa nya biodlare att komma igång återstår nu att se.

Årets tre Bisurr har också varit riktigt roliga och nyttiga träffar, med
stor tillströmning av föreningsmedlemmar och biodlare långväga ifrån.
Från årets avslutande Bisurr i tidigt oktober tar vi med oss
kunskapsutbytet kring vaxhanteringens kladdiga men viktiga
konststycke.
Inte så roligt om man inte har lämpliga förutsättningar och utrustning till
att hantera det smutsiga vaxet, men desto trevligare när man väl hanterar
det och omvandlar det till nya mellanväggar, vaxljus och andra
spännande former. Något som numera betalar sig väl, inte bara i
tillfredställelse utan också allt mer i reda pengar.
På flera sätt är årets bisommar för många av oss ett mellanår. Men
sett över tid så kommer alltid sådana år lite då och då, det har biodlare
alltid fått leva med och djurhållning är ju ingen verksamhet där
biodlaren kan villkora naturens gång och avkastning. Så låt oss gå vidare
mot ett nytt och lärorikt biår, där vi efter bästa förmåga får vara de
flitiga biodlare som på allra bästa sätt är behjälpliga våra hårt arbetande
bin.

Välkommen till Årsmötet den 20 November 2016
Ordf.
Esko Wiklund
2016-10-12
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årsrapporten som följde med i Bitidningens septembernummer,
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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Sundsvalls Biodlareförening avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2016 – detta är föreningens 99:e verksamhetsår.
Styrelsen har haft kontakter via e-post, sms & telefon samt sex (6)
protokollförda styrelsemöten, utöver det konstituerande mötet. Under
arbetsåret har aktivitetsmötesformen Bisurr fortsatt - under 2016 med tre (3)
träffar för medlemmar och övriga intresserade.
Under året har föreningen deltagit i en (1) utåtriktad aktivitet för
allmänheten, där Stenstansdagarna på Stora Torget med två (2) dagar i
september var föremålet för aktiviteten. Under sommaren genomförde
föreningen ett sommarmöte för medlemmarna där vi besökte Tynderö
Bygdegård. Ämnet för sommarträffen med tillhörande medlemsmöte var att
presentera den kollektiva ”Kladdverkstaden”, som är en honungsanläggning
och tillika arbetsmodell som främst syftar till att hjälpa nya biodlare att
komma igång.
Under arbetsåret bedrevs en studiecirkel för nybörjare i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan i Sundsvall med Lars Åkerlund som
studieledare. Cirkeln omfattade totalt tio (10) träffar med sju (7) teoriträffar
på kvällstid och två (2) praktiska träffar i Lars Åkerlunds och Lars-Otto
Sislegårds bigårdar. Därutöver ingick en (1) träff i slungrum. Även fem (5)
mentorer har varit inbegripna i årets studiecirkelverksamhet. Cirkeln bestod
av tretton (13) deltagare i studiegruppen. Sex (6) nya biodlare under
innevarande år har startat biodlingar efter att de deltagit i årets studiecirkel
för nybörjare.
Under arbetsåret har föreningens internethemsida och nystartade
Facebooksida varit till stor nytta för kontakten mellan styrelsen och
medlemmarna, liksom för intresset från allmänheten.
Sundsvalls Biodlareförenings hemsida har adressen:
www.sundsvallsbiodlare.n.nu
2016-10-01 var antalet betalande medlemmar sextioen (61) st. varav nio (9)
st. har blivit nya medlemmar under året. Noll (0) medlemmar är vilande.
Sundsvall 2016-10-13

Info från Nordbigruppen
Nordbigruppen har börjat träna på drottningodling. Mest erfarna är man
inom Allstahonung och där har dom fått fram några drottningar. Men det
har varit en svår säsong för drottningodling så dessa täckte inte ens deras
egna behov. En jungfrudrottning från Sven Nordströms odlingsförsök
vid Indalsälven parades på en plats i Tuna där det inte finns andra
bityper eller (så farligt) hybridiserade bin, dvs det som nordbigruppen
hoppas kan utvecklas till ett renparningsområde. Men hon behagade inte
börja lägga ägg så länge hon var kvar där (23 dagar). Hon togs hem och
började visserligen lägga ägg ganska snabbt efter det att hon kom hem.
Så hon kan ju ha blivit parad i Tuna och gick och höll sig till hon fick en
bättre bostad än den lilla konstiga parningskupan. Men helt säker kan
man ju inte vara på att hon har varit ute och träffat Timrå- och
Indalskavaljerer. Teoretiskt kan hon ju varit ute på parningsflygning på
båda ställena! Några drottningar har dock köpts in från Ingvar
Arvidsson och har fått sina nya hem inom vårt område. Från Föreningen
Nordbis håll tröstar man med orden att när det gäller att börja med
drottningodling så får man se till att vara envis och inte ge upp när man
misslyckas de första gångerna. Det krävs lite träning helt enkelt.
HONUNGSSENAP
Givetvis griljerar vi skinkan med honungssenap
½ dl gula senapsfrön
½ dl bruna senapsfrön
1 ½ dl vatten
½ dl rapsolja
3-4 msk honung
1 msk vinäger
1 tsk salt
Koka senapsfröna i vatten några minuter. Tillsätt övriga ingredienser
och mixa med stav eller matberedare tills senapen får en krämig
konsistens.
Fyll i glasburk med lock och låt senapen mogna några dagar. Hållbar
flera veckor i kylskåp.
Lånat från Allt om honung

Sundsvalls Biodlareförening Årsmöte 2016-11-20
Dagordning
1.

Mötets öppnande och utlysande

2.

Godkännande av dagordningen

3.

Val av ordförande för mötet

4.

Val av sekreterare för mötet

5.

Val av två justerare för mötesprotokollet

6.

Godkännande av verksamhetsberättelsen

7.

Godkännande av bokslut

8.

Godkännande av revisionsberättelsen

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.

Beslut om kostnadsersättning

11.

Beslut om medlemsavgift för 2018

12.

Val av ordförande för 1 år

13.

Val av 2 styrelseledamöter för 2 år

14.

Val av 2 ersättare för styrelsen för 1 år

15.

Val av 2 revisorer för 1 år

16.

Val av 1 revisorsersättare för 1 år

17.

Val av 2 instruktörer för 1 år

18.

Val av förmedlare av bin och material för 1 år

19.

Val av 2 ledamöter till tidningskommittén för 1 år

20.

Val av 1 utbildningsansvarig för 1 år

21.

Val av 1 webbansvarig för 1 år

22.

Val av 3 ombud till länsförbundet för 1 år

23.

Val av 3 ersättare till länsförbundet för 1 år

24.

Val av 2 personer till valberedningen för 1 år

25.

Behandla inkommande motioner och rapporter

26.

Övriga frågor

27.

Mötets avslutning

STYRELSE SUNDSVALLS BIODLAREFÖRENING 2016
Namn
Esko Wiklund
Anna Porsvald
Lars Åkerlund
Sven Nordström
Lars-Otto Sislegård
Lotta Wängdahl
Christer Stenmark
Goldith Vilpula
Eva Henriksson

Telefon
070-550 21 12
070-266 10 73
070-677 38 93
073-274 80 25
070-675 66 70
070-558 63 94
070-262 87 05
070-325 75 15
070-751 42 13

Staffan Rydblom
Torsten Lindgren
Sören Ångman

070-517 81 08
070-248 87 43
070-623 61 23

Bi & tillbehörsförmed.

Lars Åkerlund

070-677 38 93

Valberedning

Torsten Lindgren
Carina Nylander

070-248 87 43
070-949 09 41

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Ersättare
Revisorer
Ersättare
Instruktörer

Tidningskommittén

Roger Westin

Länsombud

Anna Porsvald

Sven Nordström

Esko Wiklund

Ersättare

Torsten Lindgren

Lars-Otto Sislegård

Nils Svensson

Esko Wiklund

Lotta Wängdahl

Glöm inte skicka/lämna in årsrapporten som följde med i
Bitidningens septembernummer, senast 20 november till
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Planerade Aktiviteter 2016
OBS!
Detta är preliminära datum, håll koll på eventuella ändringar på hemsidan eller nästa
svärmblad

Bi-surr
20 Mars
15 Maj
2 Oktober
Medlemsmöten
Sommarmöte 10 Juli
Årsmöte 20 November
Svärmbladet
Tre planerade nummer

Sundsvalls Biodlareförening Org. nr. 889201-7925
www.sundsvallsbiodlare.n.nu
För kontakt: esko.wiklund@bahnhof.se

