ESKILSTUNA BIODLAREFÖRENING
Protokoll föreningsmöte – Vårmöte 11 april 2017, i IOGT-lokalen in Torshälla

§1

Ordförande hälsar de 32 medlemmarna välkomna.

§2

Dagordningen godkändes

§3

8 nya medlemmar hälsades speciellt välkomna. Vi är nu 92 betalande medlemmar.
”Gamla” medlemmarna uppmanas att anmäla till Esther om de har avläggare till salu,
så att de nya kan komma igång med sina biodlingar.

§4

Ekonomi
Esther informerar att ekonomin är i ordning och är god.

§5

Rapporter
•
•
•

Calistru ska ha en parningsstation på Fagerön
Flera medlemmar har förlorat samhällen under vintern.
Bitillsyningsmännen kommer ut och inspekterar bin om man är orolig att allt
inte ser bra ut i kuporna. Det är kostnadsfritt.

§6

Frågespel – Esther leder. Kunskapen är väl lite si och så.

§7

VSH bin i Sörmland – Nils Erik Larsson informerar om projektet, Varroa Sensitive
Hygiene. Jordbruksverket har avsatt medel för att utveckla bin som har förmåga att
själva begränsa varroa tillväxten. Alla kan vara med i projektet och få sina bin testade.
Det finns manual på www.vshbin.se, där framgår hur man ska göra. Mätningarna ska
ske de 2 första veckorna i maj och 2 första veckorna i juli.
Simon är VSH-samordnare i Sörmland.

§8

Pågående aktiviteter:
•

Nybörjarcirkeln – pågår, 13 deltagare och 6 står på kö till nästa cirkel.

•
•

Träslöjdscirkeln pågår. Det finns maskiner och tillfälle att bygga tillbehör till sina
kupor. Nya deltagare hälsas välkomna, ta kontakt med Simon eller Rolf.
Föreningens historia – jubileumsskrift planeras inför föreningens 100-årsjubileum

Kommande aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
§9

Filmen ”Inte bara honung” visas på ReTuna 20 april
Hållbarhetsfestival – 22 april ReTuna 20 april
Studiebesök hos Simon från Vingåker, Julita, Katrineholm och Björkvik, 7 maj
Skolveckorna 15 maj -2 juni vid Rördrommen
Inbjudan från Strängnäs biodlarföreningen 20 maj
Julita biodlare 100 år firar 27 maj på Julita gård
Sommarmöte 18 juni i Rothoffsparken
Biodlingens dag 27 augusti

100-årsfirandet
Nästa år fyller föreningen 100 år. Hur firar vi det? En festkommitté ska bildas,
intresserade anmäler sig till Simon.

§10

Övriga frågor
Karin Wigren vill sälja material, tel 070-566 40 64.
Nisse Berglunds slunga – 4 ramars motordriven är till salu. Kontakta Torbjörn.
Torbjörn berättar om amerikansk biodling, en odlare som har 92.000 bikupor för
pollinering av mandelträd.

§11

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Inger Kullberg

Simon Hultman

