Eskilstuna Biodlareförening
Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen

Styrelsen har bestått av ordförande Inger Kullberg, kassör Esther Koster, sekreterare
Jennie Wiederholm, ledamot Göran Berg, Kenth Lang, Kjell Westermark och Cecilia
Almgren.

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 124 medlemmar. Det var 50 kvinnor och 74 män.

Möten och aktiviteter

Detta verksamhetsår har präglats av pandemin och social distans, flera av aktiviteterna i
verksamhetsplanen har inte kunnat genomföras.
•
•
•
•
•

Under året har vi haft följande aktiviteter:
Årets nybörjarcirkel hade 15 deltagare och leddes av Esther Koster. Teorin genomfördes
digitalt och praktiska moment har genomförts i mycket små grupper.
Skolveckorna vid fältstationen ställdes in.
Inger medverkade på film på Eskilstuna kommuns firande av världsmiljödagen.
Flera medlemmar har informerat om bin och biodling i olika sammanhang.
Föreningen har begärt att få representation i kommunens Natur- och
vattenvårdsberedning.
Sommarmötet hade vi i Mormorstäppan under augusti. Mötet delades på två och vi kunde
träffas utomhus med avstånd. På mötet fanns oxalsyra till försäljning. Honung kunde
lämnas in till honungsbedömningen.
Totalt har 33 burkar honung lämnats in för bedömning. Eftersom en ledamot i kommittén
avsade sig sitt uppdrag så beslöt styrelsen att adjungera två bedömare, Inger Kullberg och
Kenth Lang, samt en vattenhaltsmätare, Bengt Ståhl, till kommittén.
Föreningen var representerad på distriktets årsmöte.
Föreningen har en hemsida och en facebook-grupp som kontinuerligt uppdateras med
information till medlemmarna.

Drottningar

För att uppfylla Hjalmar och Ebba Larssons drottningsfonds bestämmelser ska
Biodlareföreningen ge bidrag från fonden till varje drottning som sålts till
föreningsmedlemmar med 50 kr. I år har ingen begärt ersättning. En drottning lottades ut
vid årsmötet i november 2019
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En av föreningens avelsdrottningar har bytts ut under året och är nu ersatt med sin dotter.
En medlem har tagit larver i år.

Föreningens bisamhällen

Föreningen har idag tre egna bisamhällen som bidragit med honung som vi sålt på
Smörtorget. Samhällena står vid Rördrommen och på Mormorstäppan. Samhällena sköts av
Torbjörn Johansson och Rolf Svensson.

Honungsleverans

Vi har tillsammans levererat 128 kärl, ca 3584 kg till Svensk Honungsförädling

Ekonomin

Ekonomin redovisas enligt egen sammanställning.

Slutord

Det är styrelsens förhoppning att föreningens medlemmar haft glädje av sin biodling och
att ni har haft nytta och stöd av föreningen. Härmed ber vi att få tacka för visat förtroende
och önskar ett gott nytt biår.
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