Protokoll föreningsmöte, Vårmöte, i Eskilstuna Biodlareförening den
15 april 2014, i IOGT-lokalen i Torshälla
§1
Ordförande hälsar alla 29 medlemmar välkomna
§2
Dagordningen godkändes
§3
Nya medlemmar närvarande Sami Al Boustani och Ossama Al-Azzawi
§4
Lena Ekdahl, kassör, redogör för föreningens ekonomi.
§5 Hur har vintern varit? Överlag tycks de flesta samhällen överlevt, dock med en del
förluster. Några medlemmar har förlorat alla sina samhällen. Det finns samhällen att köpa,
både Stefan Pettersson och Johan Beinoff har samhällen att sälja.
§5 Rapporter









Skolveckorna - Ursula berättar om hur det går till. I år har det varit stort intresse från
skolorna och alla 14 tillfällen är bokade av skolklasser. Det saknas fortfarande
handledare för ett tillfälle.
Föreningens bigård finns vid Rördrommen - Torbjörn sköter om dem, men är för
närvarande bortrest. Enligt Ursula är bina vid liv.
SBR har Förbundsmötet på Sundbyholms slott 18-19 april. Det är
mötesförhandlingar. Alla medlemmar är välkomna dit.
Hemsidan - Den fungerar bra. “Annonsera” där om ni har material att sälja
Godkänd biodlare, Preben Kristiansen höll i kursen. Kursen handlade i huvudsak om
bisjukdomar. Kursen var mycket uppskattad och rekommenderas.
Lona-projektet, är ett AMA projekt som fått statligt bidrag där de bl a ska ha bin.
Föreningen har utlovat dem två dagars utbildning senare under våren
Information om ett forskningsföredrag om bins beteende, den 20 maj kl 18-19 på
Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. En amerikansk professor ska prata om
svärmning etc
I Australien har ett par biodlare uppfunnit en bikupa som man kan tappa honungen
direkt ur ramarna, dvs inte behöva slunga ut honungen. Vi ser en film om hur den
fungerar, mycket intressant. Simon har beställt en sådan och kommer att få den i
december.

§6 Kommande och pågående aktiviteter

En nybörjarcirkel med 6 deltagare har startat. Esther och Rolf håller i cirkeln.










Esther informerar om en möjlig studieresa till ön Texel i Holland. Det kan bli aktuellt
till våren 2016 eller sensommaren 2016. Mötet var positiv till att föreningen anordnar
resan. Inbjudan ska skickas ut via mejl och hemsidan. Då blir det möjlig att göra en
intresseanmälan så att vi kan fortsätta planeringen.
Studiecirkel - biodling i historiskt perspektiv. Det finns material från Hjalmar
Larsson som ska lämnas in till företagsarkivet. Innan dess kan vi i studiecirkelform
gå igenom materialet. Det kan bli aktuellt till hösten. Intresseanmälan ska skickas ut
Sommarmöte 31 maj hos Johan Beijnoff
13 juni ordnar distriktet en resa till Biodlarnas hus i Skänninge och biodlarmuséet.
Inbjudan kommer
29 augusti biodlingens dag - föreningens honung ska säljas på torget. En erfaren
biodlare och en nybörjare står tillsammans i 1-2-timmars pass.
16 september Höstmöte
22 november årsmöte

§7 Avelsdrottning till föreningen
Styrelsen har beslutat att köpa en avelsdrottning till föreningen. Planen är att medlemmarna
ska kunna hämta larver. Mer information kommer.
§9 Svärmar, om vad som gäller då man flyttar bin. Man får inte flytta bin till annan
församling, De som gått kursen Godkänd biodlare får flytta bin under säsongen, men bina ska
först besiktigas av bitillsynsman. Misstänker man sjukdom, ska man ringa till bitillsynsman,
det är kostnadsfritt.
§10 Meddelande från “Honungsforskarna” i Lund. De behöver sponsring för sin fortsatta
forskning, Crowd founding projekt.
§11 Bin till nybörjare - har löst sig
§12Övriga frågor
Johan Beijnoff har varit i kontakt med Vilsta och Klippbergens koloniområden och kommer
att ställa ut bikupor där.
§ 13 Ordförande avslutar mötet
.
Vid protokollet
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