
Verksamhetsberättelse för Tanums Biodlarförening 

Styrelsen för Tanums Biodlarförening vill här lämna en redogörelse för 
verksamhetsåret  2011-10-01 – 2012-09-30 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande            Maria Martinez Karlsson 

Vice ordförande    Lennart Karlsson 

Sekreterare            Paula Johansson 

Kassör                     Anders Johansson 

Ledarmöten           Bertil Olausson 

                                 Ingvar Kjelstorp 

                                Folke Andersson 

Suppleant           Vello Römmel   

 

Medlemmar. 

Under året har medlemsantalet varit 38 st. fullvärdiga medlemmar (via SBR) + 
Gudrun Karlsson som endast är medlem på lokalnivå och Anne-Marie Berntsson 
som är stödmedlem. 

 

Årsmötet. 

Föreningens årsmöte för föregående år hölls den 12 januari 2012. På detta årsmöte 
avgick ordförande Gunilla Römmel som avsagt sig omval. Till ny ordförande valdes 
Maria Martinez Karlsson. Jag tackade ja för att jag ser det som en trevlig utmaning 
och tycker att biodling är något spännande och viktigt. Eftersom jag är ny, på väg in i 
min tredje säsong har jag en del (mycket) funderingar om saker och ting, tänker att 
andra som också är nya har det. 

Årsmötet avslutades med avtackning av före ordförande Gunilla Römmel och 
styrelseledamot Bertil Berntsson som båda avsagt sig omval, de avtackades med 
varsin ost av Ingvar Kjelstorp.  

Efter årsmötet hade man ett konstituerande möte för den nya styrelsen. 

 

 



Styrelsen. 

Styrelsen har haft 6 möten under året. 

Paula Johansson och Vello Römmel representerade föreningen på Distriktets årsmöte 
2012. 

Den 28/6 togs det beslut om en alkohol och drogpolicy. 

 

Aktiviteter. 

Medlemsmöte den 8 mars. 

Den 8/3 hade föreningen medlemsmöte där 13 medlemmar slöt upp. Under 
medlemsmötet hade man honungsbedömnings tävling, honung som medlemmar 
lämnat in anonymt avsmakades. Ann-Marie Berntsson bjöd på hembakat matbröd 
till avsmakningen. Samtliga honungsburkar uppskattades och fick godkänt.  

Tre medlemmar fick diplom för finaste honungen bedömd av närvarande 
medlemmar. 

Första pris diplom och en honungsrörare, gick för andra gången av tre till Anders 
Johansson. Gratulerar. 

Andra pris diplom, till Ann-Marie Berntsson. 

Tredje pris diplom, till Ingvar Kjellstorp. 

Diplom och honungsrörare sponsrades av Anne-Marie och Bertil Berntsson. 

Under kvällen fick medlemmar lämna in förslag på aktiviteter för kommande år. 

 

Honungsbedömningskommitén.  

Den 16/3 träffades honungsbedömningskommitén hemma hos Folke Andersson. 
Samtliga 10 honungsburkar som lämnats in anonymt från medlemmar fick godkänt 
på alla punkter. 

 

Hemsidan. 

Under det gångna året har Styrelsen beslutat om at uppföra en hemsida 
tanumsbiodlare.se. Vello Römmel har lagt ner ett stort jobb och fått till föreningens 
hemsida. Styrelsen hoppas att det blir ett uppskattat forum. Alla bidrag och idéer till 
hemsidan mottages med tacksamhet på adress tanumbi@gmail.com . 

 

 



Utflykter. 

Den 6/6 gjorde föreningen en trevlig medlemsresa till Jirina Janzbach på Orust och 
den 7/7 var det en medlemsresa till Haldens föreningsbigård. På hemsidan kan man 
läsa och se bilder ifrån medlemsresorna. 

 

Kursverksamhet. 

Under 2012 har det inte varit någon nybörjarkurs i biodling för att det var för få som 
anmälde sig. 

Bertil Berntsson har hållit en kurs i drottningodling med 4 deltagare.  

Den 9/7 var Skee biodlarförening hemma hos Bertil och Ann-Marie där de fick en fin 
föreläsning om honungshantering. 

 

Övrigt. 

2012 har varit ett kallt men framför allt ett blött år. Vi hade ett par varma dagar i 
mars sedan var det en kall vår och sommar. Förutom kall har sommaren på många 
håll varit blöt. Här i norra Bohuslän har vi jämförelsevis haft en torrare sommar. 
Hösten har däremot varit blöt.  

Många samhällen har svärmat, men trots det ser det ut som om honungsskörden 
varit bra. 

 

Med en önskan om ett Gott Nytt Bi År 

Styrelsen genom ordförande Maria Martinez Karlsson 

 

 


