
Verksamhetsberättelse för Tanums Biodlarförening 

Styrelsen för Tanums Biodlarförening vill här lämna en redogörelse för 2013 års 
verksamhet. 2012-10-01 – 2013-09-30 

Styrelsen har under året bestått av 

Ordförande            Maria Martinez Karlsson 

Vice ordförande    Lennart Karlsson 

Sekreterare            Henrik Hübinette 

Kassör                     Anders Johansson 

Ledarmöten           Bertil Olausson 

                                 Ingvar Kjelstorp  

                                Folke Andersson 

Suppleanter           Vello Römmel   

Det har varit ett händelserikt år i Tanums biodlarförening, medlemsantalet har under 
året ökat från 38 st. till 45 st.  

Tanums biodlarförening har numera en egen föreninsbigård. I början av februari var 
delar av styrelsen ute till Alnäs gård för att titta på Agneta och Jan Karlssons fina 
erbjudande om att få anordna en bigård där. Det mottogs med stor tacksamhet och 
entusiasm. Det är en fantastisk plast, ligger skyddat och med fin natur runt om med 
utsikt över Alnäs sjön. Förutom plats för bigården har föreningen tillgång till en lokal 
för att ha möten i, utrymme för att lagra bigårdsmaterial och för honungshantering. 
Under flera arbetsmöten fick föreningen tillgång till fam. Karlssons verkstad, där 
målades kupor och trådades ramar.  Riktlinjer för hur bigården ska skötas har gjorts 
upp. Bertil Berntsson är av styrelsen utsedd till Bigårdsföreståndare, han har flera 
assistenter som hjälper sig med det arbete. 

Bertil Berntsson, Jan-Erling Mattsson och Ingvar Kjellstorp skänkte varsina 
bisamhällen till föreningsbigården. Bigården har under sommaren utökats med 4 
avläggare. En av avläggarna har skänkts till Agneta och Jan Karlsson. 

Under bisäsongen har medlemmar kunnat möta upp på torsdagskvällar på 
föreningsbigården med eller utan fikakorg för lite bisnack. 

Vid ett tillfälle i sommar uppmärksammades Tanums föreninsbigård med ett kort 
inslag i P4 väst ´s Picnik.  

I år har föreningen inte gjort några utflykter utan all lagt energi och fokus har lagts 
på föreningsbigården och dess aktiviteter. 

Vello Römmel och Ingvar Kjellstorp har hållit i den första nybörjarkursen på Alnäs 
gård för 8 medlemmar. De har fått sin praktik i föreningsbigården. 



Bertil Berntsson har haft kurs i drottningodling för 6 medlemmar. 

Tanums biodlarförenings hemsida, tanumsbiodlarförening.se, har varit välbesökt. 
Den sköts med heder av Vello Römmel som håller den uppdaterad. Alla medlemmar 
är välkomna att berika hemsidan med det som man tycker är angeläget. Man kan 
skicka in det man vill ha med till tanumbi@tanumsbiodlare.se 

På hemsidan kan man följa med det som händer i föreningen och alla 
styrelseprotokoll kommer att läggas ut där. Alla medlemmar som har en e-
mailadress kan få information från föreningen på mailen under förutsättning att man 
meddelat sin e-mailadress till föreningen. 

Under året har styrelsen har haft 6 st. styremöten var av ett har varit ett telefonmöte.  

På medlemsmötet i februari var det honungstävling där honung som medlemmar 
lämnat in anonymt avsmakades. Första pris ett diplom och en honungsrörare, 
sponsrad av Bertil och Ann-Marie Berntsson, gick till Ingvar Kjellstorp. Andra pris 
diplom, gick till Ann-Marie Berntsson Tredje pris diplom, gick till Jan Erling Olsson. 
Många gratulationer till er alla tre. 

Honungsbedömningskommitén har haft ett möte där alla burkar som lämnats in av 
medlemmar godkändes på alla punkter. Det är en god kvalité på honungen i vår 
förening. 

Biåret 2013 har varit bra trotts den kalla våren. Problemet för många bin var att det 
var en liten period med varme då många samhällen kom i gång som följdes av en 
fortsatt kall vår. Då blåbärsris och ljung torrfrös. Sommaren har varit solig med inte 
så mycket nederbörd och ganska blåsigt. Hösten 2013 har varit lång, vacker och 
varm. Det har varit en indiansommar! Brittsommar! 

 

Med en önskan om ett Gott Nytt Bi År 

Styrelsen genom ordförande Maria Martinez Karlsson 

 

 


