ESKILSTUNA BIODLAREFÖRENING
Sommarmöte 22 och 23 augusti 2020
I Mormorstäppan
Närvarande: Enligt bilagor

1.

Mötets öppnande
Inger hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2.

Medlemmar
Just nu är vi 120 medlemmar och en till på väg in

3.

Facebook och hemsida
Faceboksidan är endast för medlemmar i föreningen. Bra att vara där för där
finns information. Hemsidan kommer att flyttas in hos SBR.

4.

Prissamlingen efter Hjalmar Larsson
Ebba och Hjalmar Larsson testamenterade pengar som finns i olika fonder för
föreningen att använda, styrelsen jobbar med att se över hur vi kan hantera dessa
pengar på bästa sätt. Dessutom fick föreningen deras prissamling, den finns idag
i en flyttlåda hos ordförande. Stadsmuseet är inte intresserade. Styrelsens förslag
är att vi lottar ut priserna när vi har lotterier.
Viss diskussion om möjligheten att kunna behålla prissamlingen och ha den så
att man kan se den. Ett förslag som framfördes var att den som vinner något från
prissamlingen lämnar tillbaka det till föreningen den dag man inte längre vill ha
det.
Beslut: Att prissamlingen kan lottas ut. Likalydande beslut fattades båda
dagarna

5.

Honungsbedömning
SBR har kommit med ett nytt reglemente, styrelsen föreslår att vi i föreningen
ändrar sammansättningen i kommittén. Förslaget innebär att kommittén består
av 5 personer som väljs på två år, omväxlande 3 och 2 personer väljs vid vart
årsmöte.
Beslut: Att bifalla styrelsens förslag. Likalydande beslut fattades båda dagarna.

6.

Bitillsyningsmannen informerade
Länsstyrelsen hade ingen ny information när Kenth var i kontakt med dem igår.
Har varit vissa problem med att bitillsyningsmän som inte ”vågar” göra sitt jobb
på grund av Corona. I Västmanland finns fortfarande amerikansk yngelröta,
ännu inget fall i Sörmland.
Det första tecknet på yngelröta är förändrad lukt och att celler sjunker ihop.
Viktigt att anmäla om man har minsta misstanke så att det kan kontrolleras och
följas upp.
Kenth har iakttagit att det är ovanligt lite Varroa i år, detta bekräftas av flera
medlemmar, dock finns de som har den motsatta upplevelsen. Trots det är det
viktigt att fortsätta med drönarutskärning och oxalsyrabekämpning. Ett tips är att
utskärningsramen/drönarramen bör ligga i ytterkant av yngelklotet.
Jordbruksverket har en bra instruktion för Varroa bekämpning som går att ladda
ner
En viktig åtgärd för att hålla bina friska är att invintra dem på nytt fint vax.
Vintra in starka samhällen, om de är små slå ihop dem. Se till att ge dem
ordentligt med foder. Kom ihåg att mussäkra flustren med ex spärrgaller
Man SKA anmäla till länsstyrelsen var man har sin bigård.
Kenth rekommenderar att prata med Torbjörn om man vill diskutera starka
samhällen.
Lista går runt för att anmäla intresse för att vara med och smälta vax hos
Torbjörn. Förslag om att Föreningen ska ha egen utrustning för att smälta och
gjuta vaxet. Förslaget diskuteras inte närmare på mötet

7.

Nybörjarcirkel
I år har 15 personer gått nybörjarkursen i år. 8 kvällar teori på distans, och
praktik i små grupper hemma hos Esther.
Kawa, Tobias, Torsten, Jan, Stefan och Lou fick diplom för väl genomförd kurs.
Esther informerade om möjligheten att söka stipendium när man etablerar en
bigård.

8.

Manntorpskärl
Göran är vår depåföreståndare. Information om insamling kommer att läggas ut
på föreningens hemsida och i facebookgruppen.
Under söndagen uppstod en diskussion om att olika medlemmar blivit erbjudna
olika priser för honungen, vilket vid närmare granskning visade sig inte stämma.

9.

Övriga frågor som kom upp på söndagen
Drottningodlingskommitté.
En drottningodlingskommitté har bildats i distriktet för att kunna köpa in
avelsdrottningar och jobba för en bra kvalité på drottningar i distriktet.
Kommittén består av Arne, Simon, Torbjörn och Calistru. Kommittén kommer
också att jobba med att utbilda och informera.
Flygplatsburkar
En fråga har kommit från Svenska Bin om att sälja svensk honung på
flygplatser, i 50g burkar. Skulle någon i föreningen vara intresserad av att
leverera sådana burkar?
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sekreterare
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ordförande
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