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Styrelsen för Tanums Biodlareförening lämnar härmed en redogörelse
för 2019 års verksamhet 2018-10-01 – 2019- 09 30
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Maria Martinez Karlsson
Vice ordförande Eva Joelsson
Sekreterare
Siv Svensson
Kassör
Vello Römmel
Ledarmöten
Lennart Karlsson
Ulla Ericsson
Robert Larsson
Tanums biodlareförening har ökat med 74% på två år, nu är vi 103 medlemmar.
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 9 st möten. Ekonomin är god i
vår förening.
I februari startade grundkursen i biodling de var 17 st som gick den i år, 10
teorilektioner som Siv Svensson och Vello Römmel stod för och praktik där även
Lennart Karlsson och Håkan Karlsson var med. Siv och Vello fick många fina vitsord
av kursdeltagarna i utvärderingen.
Till distriktets årsmöte 9 februari reste Siv Svensson, Vello Römmel, Eva Joelsson
och Lennart Karlsson.
Arbetsmöte 16 mars Ulla-Britt Karlsson och Ulla Ericsson visade praktisk
vaxhantering och det jobbades med trådning och vaxning av ramar.
På Vårmöte 26 mars kom 37 medlemmar 18 st var med i honungstävlingen.
Honungstävlingen vanns i år av Lennart och Ulla-Britt Karlsson på 2:a plats kom
Håkan Karlsson, delad 3:e plats Ann-Marie Berntsson och Eva Ahlström och resten
av gänget på 4:e plats. Bertil Berntsson fortsätter att prisa den fina och höga kvalité
på honung i vår förening. Eva Joelsson bakade matpaj och Ann-Marie Berntsson
bakade kaka till kaffet. Honungsburkar till honungsbedömning lämnades in av 7 st.
Alla blev godkända och kan köpa etiketter från SBR
Medlemsmöten i föreningsbigården började med tre lördagar, första lördagen var 6
april och från tisdagen den 28 maj kom tisdagsmötena igång var annan vecka fram till
3 september. Det är uppskattade tisdagar med utbyte av erfarenheter och en titt på det
som är aktuellt för tillfället att jobba med i den egna bigården. Bertil Berntsson,

Lennart Karlsson och Håkan Karlsson har som föreningsbigårdsföreståndare varit
med och väglett.
En sommar tur till Röd herrgård gjordes 18 maj. Lars Larsen, Fritz Anker Rasch och
Jan-Ivar Svendsen från Halden Biröcktelag guidade oss runt i parken och visade oss
deras visningskupa som finns där.
Vi har haft besök av Tanums sparbank som gjorde ett reportage om föreningen som
de la ut på sin facebook sida.
Kvilleveckan, den 30 maj hade vi öppet hus på Kärret det var en del tappra som kom
och trotsade regnet den dagen. På svenska flaggans dag representerade Maria
Martinez Karlsson och Håkan Karlsson Tanums biodlareförening även denna dag var
regnig och med åska.
I föreningsbigården har Bertil Berntsson Lennart Karlsson och Håkan Karlsson hållit
ställningarna. Man köpte in 10 oparade drottningar, som drottningodlingsgruppen
jobbat med. Till den gruppen hör även Vello Römmel och Eva Ahlström. De har totalt
odlat fram 52 st drottningar under säsongen.
Föreningen har varit utsatt för stöld av två avläggare som stod uppställda på Solberg.
Upptäckten gjordes den 7 augusti och är anmält till polisen och SBR.
Inbjudan till Rossö kom från Skee biodlare med kort varsel till ett föredrag om
utbrottet av amerikansk yngelröta som drabbade Strömstad. Föredraget hölls av Eva
Forsgren SLU och Preben Kristiansen. Trots kort varsel kom det många från Tanums
biodlare som kom och lyssnade.
Höstmöte 15 oktober. Ett medlemsmöte med föreläsning om Amerikansk yngelröta
av Vello Römmel. Intresset var stort 33 medlemmar kom. Lite information blev det
också och utdelning av Oxalsyra. Till detta möte var det tänktas vi skulle bjuda in
grann -föreningar men något gick fel och deras inbjudan kom aldrig ut. Vi har bett om
ursäkt för det och hoppas kunna komma tillbaka med andra aktiviteter som vi kan
göra tillsammans.
Tack till alla medlemmar som är med och gör vår förening till den det är i dag. En
trevlig träffpunkt med fantastiskt utbyte av kunskap och erfarenheter om biodling. Vi
kan alla vara stolta över att ha en sådan hobby som är till nytta och ger så fina
produkter. Det är så tråkigt att läsa om honungsfusket som breder ut sig i världen.
Den rena äkta honungen är en produkt som är guld värd.
Tack för samarbetet i år.
Styrelsen önskar alla medlemmar ett Gott Slut och ett Gott Nytt År

