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Sundsvalls Biodlareförening

SVÄRMBLADET
Föreningens medlemmar och övriga intresserade inbjuds till
årsmöte
Söndagen den 24 November 2013 Kl: 13.00
Vi möts i IF Strategens klubbstuga i Töva
Tag med skörderapporten och honung för bedömning
Under årsmötet:
 Går vi igenom dagordningen
 Utbyter erfarenheter och surrar om bi-året som gått och dricker
kaffe med bulle
Vägbeskrivning till IF strategens klubbstuga i Töva

Blankett för skörderapporten hittar du i Bitidningen Nr. 9 September, men den finns även
att skriva ut på www.biodlarna.se

VÄLKOMNA !

Ordföranden har ordet
Nu är nästan hela Bi-året 2013 slut. Det har varit ett bi-år som kanske
tillhör ett av de roligare arbetsåren på länge som biodlare. Inte för att
varken jag eller andra i föreningen har skördat mer honung än normalt,
för i det avseendet har nog många av oss slutskattat betydligt mindre
skördar än under de senaste åren. Men däremot för att föreningen under
2013 har åstadkommit så många nya lyckade aktiviteter för
medlemmarna och allmänheten. Det blev tre Bisurr för medlemmarna
och övriga intresserade, vilket fyllde stugorna på Norra Berget. Vi
surrade om årstidens aktuella planering för pågående och kommande
biodling, liksom om alla våra egna erfarenheter, som vi utbytte tankar
kring över kaffebordet. Naturligtvis var det lite på chans som vi
återupptog det gamla beprövade inslaget Bisurr i vår aktivitetskalender,
men det kom snabbt att visa sig bli ett publikt succédrag, som vi lovar
kommer att få sin fortsättning under bi-året 2014. Både som
styrelseansvarig och egen hobbyodlare var dessa möten både roliga,
entusiasmerande och energigivande träffar, som jag redan ser fram emot
att få delta och bidra till under det kommande året.

Om Bisurr var den internt aktivaste medlemsaktiviteten, så kom även
sommaren 2013 att innehålla ett riktigt efterlängtat traditionellt
sommarmöte. I år gick färden till Allsta söder om Sundsvall, där Erik
Johansson med tvenne kamrater tog emot oss under en junisöndag med
duggregn och stor entusiasm över att få visa sitt gemensamma biprojekt. En komposition med delar av egna och kollektiva ambitioner
för biodling och honungsproduktion. Projektet är fortfarande i sin linda
men kommer inom kort att kunna expandera. Det intressanta här, som
bryter det gängse mönstret, är att egna och gemensamma ambitionerna
kan förenas och ge trion en större utveckling i både kunskap, inriktning
och honungsproduktion. 2013 års sommarmöte blev därmed ett
uppskattat inslag i allas vår bi-sommar.

Under mina år i föreningen har jag hittills heller inte hunnit erfara
sådana utåtriktade föreningsaktiviteter, som under årets första
höstveckor. Plötsligt stod vi inför begreppen Stenstansdagarna och
Framtidsveckan. Två torgaktiviteter där vi fick möta sundsvallsborna
för att få presentera vår verksamhet med innehåll och kvalité för ett
”hållbarare samhälle”.
Många var de som sökte sig till vårt föreningsbord av vetgirighet och
för att stilla sin nyfikenhet just på biodling. Därmed har vi nu skaffat oss
en grundläggande kunskap om hur vi ska möta de allt fler som börjat
förstå biodlingens stora ekologiska värden och som upptäckt den
närodlade honungens goda kvalitéer. Redan nu räknar vi med
uppföljning av våra torgaktiviteter under det kommande arbetsåret.

Till sist bara något om vår webbsida. Adress:
http://www.sundsvallsbiodlare.n.nu/
Precis som Svärmbladet alltid varit viktig för medlemmarna, så har
också Hemsidan blivit ett allt viktigare verktyg och informationsfönster
för föreningens hela aktivitet. Där når vi både medlemmar och
utomstående. Vi får aldrig underskatta kontakten med alla icke
medlemmar och intresserade som vill veta vad vi gör och om hur de kan
få kontakt med oss för honungsköp och alla andra viktiga frågor,
teoretiska som praktiska.
Varmt välkomna till årsmötet 2013!

Ordförande
Esko Wiklund
2013-10-22

Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen för Sundsvalls biodlareförening får härmed avge följande
berättelse över verksamheten under år 2013, föreningens 96:e
verksamhetsår.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Esko Wiklund
Anna Porsvald
Lars-Otto Sislegård
Christer Stenmark
Sven Nordström
Goldith Vilpula
Roger Westin

Styrelsen har haft kontakter via e-post & telefon samt 6 protokollförda
styrelsemöten, utöver det konstituerande mötet. Därutöver 2
arbetsmöten för delar och hela styrelsen.
Under arbetsåret har aktivitetsmötesformen Bisurr återupptagits med 3
träffar för medlemmar och allmänt intresserade. Under hösten har
föreningen deltagit i 2 utåtriktade aktiviteter för allmänheten på
Sundsvalls torg – Stenstansdagarna under 2 dagar och Framtidsveckan
under 1 dag. Under sommaren genomförde föreningen ett sommarmöte
för medlemmarna, där vi besökte en nybildad sammanslutning för
gemensam biodling i Allsta.
Delar ur föreningen har under försommaren också beretts möjlighet att
delta i en drottningodlarkurs ledd av Tommy Lindqvist och Lars
Höglund hos MittBi, arrangerad av Västernorrlands läns
biodlaredistrikt.
Under arbetsåret har föreningens hemsida genomgått en förändring, då
vi införskaffat en ny och mer kompetent hemsida, som bättre motsvarar
våra aktuella behov för att nå ut med vår information och där vi klarar
att kommunicera med medlemmar och övriga intresserade. Föreningens
hemsida har adressen: www.sundsvallsbiodlare.n.nu

Under arbetsåret bedrevs en studiecirkel för nybörjare i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan i Sundsvall, med Lars Åkerlund som
studieledare. Cirkeln omfattade 5 teoriträffar på kvällstid och 1 praktisk
träff i Åkerlunds bigård. Cirkeln bestod av 8 deltagare, varur ett antal
nya biodlare förhoppningsvis kommer att starta biodling.
2013-10-10 var antalet registrerade medlemmar 45 st. varav 3 är nya
medlemmar. Tre (3) medlemmar är vilande.

Sundsvall 2013-10-22
Esko Wiklund
Ordförande

Anna Porsvald Lars-Otto Sislegård
Sekreterare
Kassör

”Fastän det är väldigt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan
man börjar äta den som nästan är ännu bättre.”

Ekonomisk
redogörelse för
veksamhetsåret
2012-10-01 till
2013-09-30

Resultaträkning
Intäkter:
Medlemsavgifter
Resor
Medlemsmöten
Porto, Trycksaker
Räntor
Årets Resultat

2 935,00
1 410,00
317,04
4 662,04

Balansräkning
Tillgångar
Fond Ränta
Kapitalkonto
Marginalen Bank
Kassa

Sundsvall
2013-10-09
………………………………
…………
Lars-Otto Sislegård
Kassör

17 472,01
390,00
14 937,00
401,72
33 200,73

Utgifter:
Omkostnadsersättning
Resor
Medlemsmöten
Porto, Trycksaker
Uppvaktningar
Årets Vinst

1 000,00
1 285,00
268,00
124,00
1 985,04
4 662,04

STYRELSE
SUNDSVALLS BIODLAREFÖRENING 2013
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ersättare

Revisorer
Ersättare
Instruktör

Namn
Esko Wiklund
Anna Porsvald
Lars-Otto Sislegård
Sven Nordström
Christer Stenmark
Goldith Vilpula
Roger Westin

Telefon
060-58 70 91
060-303 90
060-56 39 64
060- 15 87 07
060-56 40 49
060-40 440

Mobil
070-550 21 12
070-266 10 73
070-675 66 70
073-274 80 25
070-262 87 05
070-325 75 15
073-719 32 71

Lars Åkerlund
070-677 38 93
Lars-Anders Jönsson 060- 55 24 40
Catarina Lillieroth
060-17 58 15 070-258 29 94
060-56 39 64

070-675 66 70
070-262 87 05

Bi & tillRoger Westin
behörsförm.
Valberedning Catarina Lillieroth
Torsten Lindgren

060-40 440

073- 719 32 71

060-17 58 15

070-258 29 94
070- 284 87 43

Tidningskommittén

Roger Westin
Esko Wiklund
Lotta Wängdahl

060-40440
060-58 70 91

073-719 32 71
070-550 21 12
070-55 86 394

Länsombud

Anna Porsvald
Goldith Vilpula
Esko Wiklund
Sven Nordström
Lars Åkerlund
Thomas Östergrens

060- 303 90
060-56 40 49
060-58 70 91
060- 15 87 07

070- 266 10 73
070-325 75 15
070-550 21 12
073-274 80 25
070-677 38 93
070-191 05 16

Ersättare

Lars-Otto Sislegård
Christer Stenmark

Kommande Aktiviteter
OBS!

Detta är preliminära datum, håll koll på eventuella ändringar på hemsidan eller nästa
svärmblad

Februari: Svärmbladet
24 Februari: Bi-surr
21 April: Bi-surr
Juni: Svärmbladet
16 Juni: Medlemsmöte/Sommarmöte
Augusti: Föreningsaktivitet på Norra berget
September: Bi-surr med honungsinlämning
Oktober: Svärmbladet

24 November: Årsmöte
Tips till Tomtar
med dålig skäggväxt

Sundsvalls Biodlareförening
Org. nr. 889201-7925
www.sundsvallsbiodlare.n.nu/

