
Verksamhetsberättelse för Tanums Biodlareförening inför årsmötet 
2020-11-10 
Styrelsen för Tanums Biodlareförening lämnar härmed en redogörelse för 
2020 års verksamhet 2019-10-01 – 2020- 09 30 

Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande             Maria Martinez Karlsson 
Vice ordförande     Eva Joelsson 
Sekreterare                   Siv Svensson 
Kassör                    Vello Römmel 
Ledamöter          Ulla Ericsson  
                               Lennart Karlsson  
             Tomas Melander                               

Förutom det konstituerande mötet har Styrelsen haft 12 styrelsemöten under det gångna 
året, 4 st fysiska styrelsemöten och 9 st styrelsemöten via Zoom. En planeringsdag och ett 
tillfälle när vi provkörde Zoom videokommunikation. 

Representanter till distriktets årsmöte 8/2 var förutom Siv Svensson som avgick som ord-
förande i distriktet och Maria Martinez Karlsson som avgick som sekreterare i distriktet, 
Lennart Karlsson ledamot, vice ordförande Eva Joelsson och kassör Vello Römmel. Di-
striktets årsmöte var förlagt till Munkedals Folkets hus. Medlemmar från Tanums biodlare-
förening var med och hjälpte till med det praktiska. Det gick mycket bra. Tack till alla er 
som ställde upp. 

2020 är ett år som kommer att gå till historien som Covid-19 året där vi har fått följa re-
kommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Biåret har också varit speciellt med en 
kall vår. En ovanlig kall maj, en varm juni, en våt och kall juli och en varm augusti. Det 
blev ändå ganska stor honungsskörd, med tanke på vädret. I år var betingelserna för ljung-
draget bra. Alla biodlare har slitit med ljunghonungen i höst. Ljunghonung kräver mycket 
arbete vilket gör den till en lyxvara. 

När vi alla överrumplades av Covid-19 i mars hade nybörjarkursen startat och haft två 
kursdagar. Föreningen ställdes inför alternativet att ställa in kursen helt eller hitta ett annat 
sätt att kommunicera på. Tanums biodlare tog beslut om att köpa in Zoom videokommuni-
kation under ett år och det var ett lyckodrag. Siv och Vello planerade om och genomförde 
nybörjarkursen på nätet med hjälp av zoom. Trots att det inte blir som man är van vid så 
blev det mycket bra och uppskattat. 

Alla fysiska medlemsmöten fick ställas in och från början visste vi inte om det var för en 
kortare eller längre tid. Nu vet vi att det blir för en längre tid. I dag kan vi genomföra vissa 
aktiviteter i mindre grupp där man kan hålla distans till varandra. 



Bigårdsföreståndarna har även de ställt om sitt sätt att jobba med tisdagsträffarna till att 
kommunicerat med hjälp av Zoom. Under 9 medlemstisdagar har Håkan Karlsson filmat 
och berättat vad Bertil Berntsson , Lennart Karlsson och Jan Evert Mathson, har gjort i bi-
gården 
Vello Römmel har hållit i det tekniska och svarat på frågor efter inläggen från bigården.  
Det har varit mycket uppskattat och mellan 15-20 medlemmar har deltagit varje gång. 

Drottningodling: Kursen blev inställd men bigårdsföreståndarna har odlat drottningar till 
försäljning i föreningen.  

I augusti hade honungsbedömningskommittén honungsbedömning enligt det nya regle-
mentet. Nio  medlemmar lämnade in sin honung för bedömning. Om det nya honungs reg-
lementet kan man läsa på SBR´s hemsida, där finns även honungsbedömningkort  att fylla 
i, innan honungsbedömning. I bitidningarna i sommar finns instruktioner om hur man 
skickar efter etiketter.  

Honungsskörden på Kärret i år blev ca  250 kg sommarhonung och 176 kg höst och ljung-
honung. Honungen har sålts finsilad till medlemmar i föreningen och till Krokstrand biod-
ling.  

I slutet av juli med sändning 7/8 gjorde Radio Väst en uppföljning av ett tidigare besök i 
bigården. De var nyfikna på hur det skulle bli med honungs skörden i år och hur vi löst 
kommunikationen med medlemmarna nu under Covid-19. Håkan Karlsson och Siv Svens-
son blev intervjuade om detta. 

  
Tack alla i Tanums Biodlareförening för i år, nu tar vi nya tag till nästa år. 

Styrelsen i Tanums biodlareförening genom ordförande 
Maria Martinez Karlsson 


