
Verksamhetsberättelse för Tanums Biodlareförening 2015-11-09 
Styrelsen för Tanums Biodlareförening lämnar härmed en 
redogörelse för 2015 års verksamhet 2014-10-01 – 2015- 09 30 
 
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande            Maria Martinez Karlsson 
Vice ordförande    Lennart Karlsson 
Sekreterare            Eva  Ahlström 
Kassör                     Mattias Johansson 
Ledarmöten           Vello Römmel   
                                 Karin Holmgren 
                                 Ulla Ericsson 
Suppleanter vakant 
  

   2015 
 
Varje biår blir spännande biår. Väderleken ger oss alla en utmaning men bina är 
fantastiska på att komma igen, så även i år. Trots dåliga förutsättningar i början 
av biåret blev det inte så tokigt mot slutet. 
Styrelsen har förutom det konstituerande mötet direkt efter årsmötet haft fyra 
styrelsemöten under året. 
Till distriktets årsmöte i februari representerade Lennart Karlsson och Eva 
Ahlström. 
8 mars var Ulla Ödman i folkets park Rabbalshede hon hade kurs i tillverkning 
av bivaxsalva och lypsyl.  
26 mars var det medlemsmöte i folkets park Rabbalshede med honungstävling. 
Tävlingen bestod av avsmakning av honung som medlemmar lämnat in 
anonymt.  
Första pris ett diplom och en honungsrörare, sponsrad av Bertil och Ann-Marie 
Berntsson, gick till Göran Sörensson. Andra pris diplom, gick till Mattias 
Johansson. Tredje pris diplom, gick till Håkan Karlsson. Många gratulationer till 
er alla tre. 
11 april var det en städdag ute vid bigården på Alnäs. 
16 maj under Kvilleveckan var föreningen med och visade upp 
föreningsbigården och bildspel på Alnäs. Det blev lyckat trots vädret (regn).  
22 augusti var föreningen med på Rabbalshede höstmarknad där visades 
visningskupan upp det var mycket uppskattat. 
3 september gick en ny aktivitet igång. Medlemsmöte höst där pratade Bertil 
Berntsson om invintring, Vello Römmel om bisjukdomar och Mattias Johansson 
berättade om Lundaforskarna och deras Symbiotic som ska stärka bihälsan. 
 
 



Kursverksamheter 
En nybörjarkurs 
Drottning odlingskurs. 
Föreningen har köpt in en avelsdrottning som man kommer att odla ifrån under 
2016. 
 
Slår till slut ett slag för vår eminenta hemsida som verkligen lyfter Tanums 
Biodlareförening. 
 
Jag vill här tacka alla duktiga medlemmar som ställer upp och är med och gör 
Tanums Biodlareförening till den det är i dag. 
 
Styrelsen i Tanums Biodlareförening genom ordförande 
Maria Martinez Karlsson 
 
 
 


