Verksamhetsberättelse för Tanums Biodlareförening
Styrelsen för Tanums Biodlareförening lämnar härmed en redogörelse för 2021 års verksamhet 2020-10-01 – 2021- 09 30
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Biåret 2021
Biåret 2021 har varit präglat av Covid-19 och restriktioner i samband med det. Vi
fick en kall vår och varm sommar. Ett riktigt svärmår. Vi är mycket nöjda att
verksamheten i vår förening ändå har hållits igång med hjälp av Zoom som har
ersatt de fysiska träffarna under pandemin.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 11 styrelsemöten förutom det konstituerande mötet så har 6
möten hållits på Zoom under det gångna året. Två av mötena var extramöten. Sedan restriktionerna släppts har det vari 5 fysiska möten.
Nu har vi glädjen att få årsmötet i fysik form.
Representanter till distriktets årsmöte
Distriktets årsmöte i februari var på Zoom. Representanter från Tanums biodlare
var Maria Martinez Karlsson, Siv Svensson, Vello Römmel, Eva Joelsson och
Thomas Melander
Medlemmar
I början av biåret var vi 99 medlemmar i vår förening i mitten av februari 2021
var vi 107 medlemmar. Nu är vi 119 medlemmar.
Från 1 Januari 2022 kommer Tanums biodlarförening överta Kärrets IF´s
lokaler
Kärrets IF beslutade på sitt årsmöte att lägga ner sin föreningen. Nu är det klubbat att Tanums biodlarförening övertar Kärrets IF´s lokaler från 1 Januari 2022
via ett gåvobrev från dem. Herrarna i Kärrets bastuklubb kommer att att ha tillgång till bastun under vintermånaderna 10 år år framöver.

Ekonomi
Det är god ekonomi i vår förening. Vilket gör att vi nu vågar ta steget och överta
driften på Kärret.
Aktiviteter
Nybörjarkursen hade 11 anmälda. De startade den 10 mars. Teorin genomfördes
digitalt via Zoom. Siv Svensson ansvarade för den och Vello Römmel var med
som bisittare. Praktiken skedde i bigården.
En drottningodlingskurs genomfördes. Det var medlemmar 6 anmälda.
Styrelsen och Bigårdsgruppen hade en städdag den 22 maj. Då man gick igenom
förrådet i boden och klubblokalen.
Arbetet i bigården startade den 13 maj på Zoom, alla träffar har sänts via Zoom.
Om bigården kommer en speciell rapport från Bigårdsgruppen.
Kurs i salv- och cerattillverkning hölls också via Zoom. Den lockade 8 medlemmar.
Nytt för i år var sommaraktivtet för barn - Bibarn. Föreningen deltog på Ranebo
där Tanums kommun visade upp kommande sommaraktiviteter för barn.
Bibarn är en aktivitet för att öka barns intresse och kunskap om bin och biodling.
Det blev mycket lyckat. Vid tre tillfällen fick ett antal barn lära sig om bin och
biodling. De fick titta i bikuporna, byggde insekthotell, hade smakprovning av
olika sorters honung, bakade med honung m.m. Ett fantastisk fin folder togs fram
till denna aktivitet. Bidraget som föreningen sökt från distriktet gick till inköp av
skyddskläder och handskar till barnen.
Svärmtelefon
Fyra st medlemmar anmälde sig till att vara kontaktpersoner för svärmtelefonen i
vårt område. En fick av personliga skäl avbryta uppdraget. Tanken är att alla föreningar ska ha medlemmar som kan vara behjälpliga med bisvärmar.
Föreningen erbjuder hjälp med vaxhantering, vax som man vill smälta ner och
rengöra körs till Töreboda för rensning.
Oxalsyra kan man hämta när man lämnar in eller hämtar sitt vax som ska till Töreboda, det finns även att hämta på årsmötet.
Föreningen har köpt in boken Bihälsa som ges ut av SBR. 100 exemplar har
köpts in som delas ut gratis, en per familj av föreningens fullbetalande medlemmar. Distriktet sponsrar boken med med 50 kr resten sponsrar Tanums biodlare

med. Om ni inte hämtat boken kan ni passa på att göra det när ni hämtar eller
lämnar vax eller till årsmötet.
I februari hade honungsbedömningskommiten bedömning av 7 burkar, alla burkarna blev godkända. De som lämnade in sin honung och fick den godkänd kunde
därefter skicka efter etiketter från SBR.
Årsmötet 2020-2021 kommer att hållas fysiskt vilket vi alla är glada för. Vi
kan mötas igen men får fortsätta att hålla avstånd. Munskydd och handsprit
kommer att finns på plats om någon önskar att använda det.
Styrelsen i Tanums biodlareförening önskar alla medlemmar ett gott slut och
gott nytt biodlarår fritt från pandemi, där vi kan få umgås igen
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