ESKILSTUNA BIODLAREFÖRENING
Protokoll föreningsmöte – Vårmöte 12 april 2018, i IOGT-lokalen in Torshälla
§1

Ordförande hälsar de 45 medlemmarna välkomna.

§2

Dagordningen godkändes

§3

16 nya medlemmar hälsades speciellt välkomna. Vi är nu 108 medlemmar.

§4

Rapporter:
•
•
•

Distriktet ordnar salvakurs.
Nya bestämmelser för flyttning av bin, ännu inte klara.
Anmälan om bisamhällen till Länsstyrelsen, sök på uppställningsplats av bisamhällen.
Görs hos Länsstyrelsen i Stockholm, bekräftas via mejl. Detta för att ha koll på
smittspridning.
Mer samarbete med IOGT framöver. Det innebär att vi ev kommer att kunna ställa
förenngsbikupor här och att vi kostnadsfritt får tillgång till ett mindre rum vid behov.
Göran Berg informerade från ett möte i Mantorp:
o Storleken på Bifor-hinkar kommer att ändras så att den passar i lågnormal
o Göran distribuerar kärl för honungsleverans till Mantorp och han behöver,
före 1 juni,veta hur många kärl var och en behöver.
o Mantorp köpte i fjol in 300 ton ”honung” från Kina. De första 200 ton
konstaterades, efter provtagning vara OK. De sista 100 ton var inte honung
överhuvudtaget.

•
•

§5

Pågående och kommande aktiviteter:
•
•
•
•
•

Två nybörjarcirklar pågår med 19 deltagare
14 maj – 1 juni skolveckor vid Rördrommen
26 april informationskväll för mentorer i IOGT:s lokal
2 juni Sommarmöte
11 juni besök hos Enköpings biodlare. Föredrag av Preben Kristiansen

•
§6

I juni är det larvdagar hos Simon

100-årsfirandet
I år fyller föreningen 100 år. Hur firar vi det? En festkommitté jobbar med
arrangemangen.
•
•
•

§7

25 augusti firar vi Biodlingens dag med allmänheten i Rothoffsparken.
Den 13 oktober har vi fest för medlemmar med respektive.
En jubileums-T-shirt kommer att tryckas och medlemmarna kan beställa. Lista
gick runt på mötet, men det går att beställa via inger.kullberg@bahnhof.se.
Senast den 15 maj.

VSH provtagning
Ett nationellt projekt som drivs med EU-medel. Syftet är att hitta bin som är varroatoleranta. Information finns på vshbin.se. Simon är kontaktperson i länet. Han kan
informera mer och delar ut lådor att samla ihop bin i.

§8

Övriga frågor
En fråga kom upp om kursen ”godkänd biodlare”. Det är osäkert om det blir någon
kurs i närtid.
Rolf Svensson visar en skylt ”Transport av bin”, det är en magnetskylt att sätta på bilen
då man är ute och åker med sina bin. Ta kontakt med Rolf.

§9

Ordförande förklarar mötet avslutat och det är dags att fika och dragning i lotteriet.

Vid protokollet

Justeras

Inger Kullberg

Simon Hultman

