
Verksamhetsberättelse för Tanums Biodlareförening oinför årsmötet 2016-
11-10 
Styrelsen för Tanums Biodlareförening lämnar härmed en redogörelse för 
2016 års verksamhet 2015-10-01 – 2016- 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 
 
Förutom det konstituerande mötet har Styrelsen haft 7 styrelsemöten under det gångna året. 
Representanter till distriktets årsmöte 13/2 var ordförande, Maria Martinez Karlsson vise 
ordförande Lennart Karlsson och sekreterare Eva Ahlström. Alla föreningar fick berätta lite 
kort om hur de värvade medlemmar. Vi berättade att medlemmar värvas genom vår 
informativa och välbesökta hemsida, genom aktiviteter där vi ger information om föreningen 
och vår föreninsbigård.  
 
Det har varit många aktiviteter i föreningen under det gångna året. Alla aktiviteter kan man 
se och anmäla sitt intresse för på hemsidan www.tanumsbiodlare.se.  
Vaxhämtning. Det var många medlemmar som tog tillvara tillfället att få sitt vax 
transporterat till Töreboda. De lämnade sitt vax hemma hos Lennart Karlsson som körde upp 
vaxet med släpkärra till Töreboda. 
 
Nybörjarkursen i biodling hade detta året 12 nybörjare. Mattias Johansson var kursledare 
för dem. Nytt för i år var att nybörjarna fick odlat fram egna avläggare som de sedan kunde 
köpa. 
 
Fortsättingskurs. Det har inte varit några anmälningar till det. Torsdagsträffarna i 
föreningsbigården ersätter en sådan kurs. 
 
Årets vårmöte för medlemmar 10/3 lockade 16 medlemmar. Till honungstävlingen 
lämnades det in 11 honungsburkar. Vinnare 2016 var Lennart Karlsson som fick första priset 
en rörstav till honung som skänkts av Ann-Marie och Bertil Berntsson. På andra plats kom 
Karin Holmgrens honung och på tredje Ulla Erikssons honung. Ett stort grattis till dem.  
Det är konstaterat att honungskvalitén hos alla medlemmar i vår förening är väldigt fin. 
 
Honungsbedömning. Fyra honungsburkar lämnades in för bedömning av 
Honungsbedömningskommittén som 2016 bestod av Maria Martinez Karlsson, Lennart 



Karlsson och Eva Ahlström. De fyra bidragen gick igenom utan anmärkning och har i och 
med det möjlighet att köpa etiketter från SBR. 
 
Vaxomhändertagande är en annan aktivitet som erbjuds. Där Ann-Marie Berntsson var 
ledare. Det blev något missförstånd om när den skulle gå av stapeln så det var endast en 
medlem som var med. Vi hoppas att få se en repris på detta intressanta ämne våren 2017 då 
vi vet att det är flera som gärna vill vara med. 
 
Drottningodlingskurs med Bertil Berntsson hade 9 st deltagare. Det har odlats i föreningen 
också på vår första avelsdrottning ”Tösen” som inköptes 2015. Det ska vara till 
föreningsbigården men kommer även att vara till försäljning till medlemmarna. Tanken är att 
ny avelsdrottning ska inhandlas vart annat år. Föreningen ska sprida inköpsställena för 
avelsdrottningar så att föreningen får ett brett genetiskt material. Utvärderingen av 
drottningar från ”Tösen” uppfyllde inte föreningens förväntningar. Föreningen har fått köpa 
en ny avelsdrottning till reducerat pris, hon har redan kommit och från den drottningen ska 
man odla ny drottningar 2017. 
 
Föreningsbigården. Där startade aktiviteterna i år torsdagen den 19/5 och därefter var annan 
torsdag till och med augusti ut. Man får tips om vad som är dags att tänka på och som man 
kan göra i sin bigård. Det blir som en fortsättningskurs.  
Bertil Berntsson är bigårdsföreståndare och har hjälp av en jourgrupp bestående av Vello 
Römmel, Lennart Karlsson, Håkan Karlsson, Jan-Evert Mattsson och Mattias Johansson. 
Tack för era insatser detta år. 
Första skattningen i bigården var ca 100 kg honung som såldes till Agneta Karlsson på Alnäs 
gård. 
 
Utflykt till en medlems bigård. Jannike Wintzell bjöd generöst ut medlemmar till sitt 
Otterön 4/6. En strålande dag men guidad vandring på ön och besök i Jannikes bigård. Sill 
och potatis på altanen vid fiskeboden. Tack Jannike för den dagen. 
 
Rabbalshede marknad. Medlemmar i styrelsen stod på Rabbalshede marknad och i år sålde 
honungen från bigården som smör i solsken allt såldes slut. Föreningen har en ny rostfri 
honungshink med tappkran, från den såldes färskhonung. Både färskhonungen och 
honungskakorna var uppskattade. Uppskattat var också visningskupan som var med. 
 
Mjödtillverkning. Håkan Karlsson lockade 6 medlemmar till en diskussionskväll om 
mjödtillverkning, han berättade om egna erfarenheter och inspirerade deltagarna att prova. 
 
Bivaxsalva och cerattillverkning. Det finns flera som är intresserade och tanken var att den 
skulle gått av stapeln 14/9 men det var för få som kunde den dagen så att den är uppskjuten 
på framtiden. Det blir kanske julpyssel!? 
 



Uppsägning från Alnäs. Jan och Agneta på Alnäs gård ska göra en omställning till 
ekologiskt och göra en utökning av verksamheten på gården. I och med det blev Tanums 
biodlares förening uppsagd från lokalerna och biluppställningsplatsen. Vi önskar Jan och 
Agneta lycka till och tackar för den tid vi har fått hyra hos dem. Tanums biodlareförening har 
genom den möjligheten lyckats att bygga upp en fin bigård. 
Nu blir nästa utmaning att hitta ny uppställningsplats och nya lokaler att vara i. 
Två förslag har kommit upp, båda ligger i Rabbalshede. Det ena är ”de gamla banklokalerna 
i Antec-huset”. Och det andra är i parken i Rabbalshede. Styrelsen jobbar med detta och 
hoppas kunna starta upp i nya lokaler efter årsskiftet. 
Bina från Alnäs bigård övervintrar i bigården på Solberg och hos Bertil Berntsson. Material 
övervintrar hos Maria och Håkan Karlsson. 
 
Biåret 2016, det har varit ett år där många inte fått så mycket honung. Den honung bina 
dragit in har de ätit upp själva. Det har varit en torr sommar. När det har regnat har det 
kommit i skyfall och ofta blåst bort. Vädret har varit för kallt och torrt när vissa viktiga drag 
växter blommat. Vi får hopps på ett bättre år 2017.  
 
Höstmötet 11/9. Det var 19 medlemmar som kom. Vello informerade om bihälsa. Att 
bekämpa varoa är viktig för att få ett starkt samhälle till våren. Föreningen köpte in Oxalsyra 
som delades ut till de medlemmar som ville behandla sina samhällen mot varoa. 
 
Jag vill tacka alla medlemmar ingen nämnd och ingen glömd som ställer upp och gör 
Tanums biodlareförening till det den är i dag. Väl mött på årsmötet 15/11 kl18,30 i parken 
Rabbalshede. 
 
Styrelsen i Tanums biodlareförening genom oreförande 
Maria Martinez Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


