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Verksamhetsberättelse för Tanums Biodlareförening
Styrelsen för Tanums Biodlareförening lämnar härmed en
redogörelse för 2018 års verksamhet 2017-10-01 – 2018- 09 30
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Maria Martinez Karlsson
Vice ordförande Eva Ahlström
Sekreterare
Siv Svensson
Kassör
Vello Römmel
Ledarmöten
Lennart Karlsson
Ulla Ericsson
Robert Larsson
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten, förutom det konstituerande mötet, under det
gångna året. Representanter till distriktets årsmöte i februari var sekreterare Siv
Svensson, som var extern sekreterare på det årsmötet, ordförande Maria
Martinez Karlsson och suppleant Lennart Karlsson.
Tanums kommuns miljöpris 2017
I slutet av 2017 fick vi till oss att Tanums biodlareförening fått Tanums
kommuns miljöpris för 2017. Motiveringen löd:
”För deras arbete med att hålla kurser i biodling, anordna studiebesök, odla
fram drottningar och på olika sätt säkerställa att det även i framtiden
kommer att finnas pollinerande bin.”
Föreningen fick 6000 kr. Andra bidrag som vi fått i år kommer med i den
ekonomiska redovisningen.
Aktiviteter
Medlemsmöten
Föreningen har haft medlemsträffar som startade med två lördagar i början
av maj sedan blev det var annan tisdag från slutet av maj till i mitten av
augusti. Under hösten har det varit träffar sporadiskt vid behov.
Medlemsträffarna i bigården fyller ett stort behov. Att träffa likasinnade,
prata bi och samtidigt praktisk få se vad som händer i en bigård under
säsongen.

Vårmöte i mars med honungstävling som i år fick två första pristagare det
var Anne-Marie Berntsson och Svea Arvidsson, på 2:a plats kom Lennart
Karlsson och på 3:e plats kom Stig Hogebrand. Även i år konstaterades att
det är mycket fin honung i vår förening. Den reflektionen gjordes även på
Honungsbedömningen av de burkar som lämnats in för bedömning.
Höstmöte med rubriken ”Produkter från bigården” där vi fick se hur man
gör bivaxsalva, höra hur vi kan ta hand om pollen, bibröd och propolis. Det
var även utdelning av oxalsyra till de medlemmar som var där. Marknader.
På Tanums shoppingcenter stod Siv Svensson och Elisabeth Oscarsson på
julmarknaden 2017 och sålde föreningens honung. Som sedvanligt stod
föreningen på Rabbalshede höstmarknad. Öppet hus hos Tanums biodlare
på kärret med visning av bigården var det under Kvilleveckan. Det var den
20 maj som visade sig vara Världsbidagen ett trevligt sammanträffande.
Besök i bigård hos en medlem Natalia Afanaseva bjöd in till en trevlig dag
i hennes bigård där vi fick se hennes topplistkupor. Tack Natalia.
Nybörjarkurs, 17 anmälda vilket innebar att det blev två kurser. Vello
Römmel var kursledare och Siv Svensson var bisittare. Resultatet av
kursutvärderingen blev ett bra betyg. Drottningodlingskurs har hållits av
Bertil Berntsson med 4 medlemmar. Det har odlats fram ett 40-tal
drottningar som har sålds till medlemmar. Tanums biodlare genom
styrelsen bjöd in en av våra stora sponsorer Kille hushållningssällskap på
en dag i bigården, de bjöds på fika och informerades om vår verksamhet.
GDPS är något som inte har gått någon obemärkt förbi. Det berör även
föreningar och reglerar hur man ska hantera personregister. Alla
medlemmar har fått ut information om detta och fått godkänna att
föreningen kan få hantera deras personuppgifter som tidigare och om man
önskar vara med i mail och sms-listor.
Föreningens hemsida, föreningens Facebook, mail och sms är de
medier som medlemmarna har för att hålla sig à jour med vad som händer i
föreningen och bigården och när det händer. Biodlarna.se har samlat alla
distrikts och lokalföreningars hemsidor under samma tak. Varje
lokalförening är välkommen att göra sin hemsida där. Tanums Biodlare har
valt att ha kvar sin gamla hemsida som även är länkad från vårt distrikts
hemsida.
Kärrets IF, en fråga som styrelsen jobbat med i år är frågan vi fick från
Kärrets IF om att överta driften av Kärret. Styrelsen kom fram till att vi vill
fortsätta att vara hyresgäster.
Tanums biodlare har investerat och ställt i ordning en förrådsbyggnad för
material till bigården, samt inhandlat bord och stolar till vår möteslokal.

Föreningen har köpt in socker och honungsburkar som medlemmarna kan
få köpa. Föreningen erbjuder även hjälp med vaxhantering, att köra vax till
Töreboda. Föreningen delar även i år ut oxalsyra.
Styrelsen i Tanums biodlareförening önskar alla medlemmar ett gott slut
och gott nytt biodlarår genom ordförande
Maria Martinez Karlsson

