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ÅRSBERÄTTELSE 
FÖR ENKÖPINGS BIODLARE

VERKSAMHETSÅRET 19 10 01 – 20 09 30
ALLMÄNT
Årets verksamhet präglas av en sommar som startade med fint väder. Föreningsmedlemmarnas 
honungsskörd är varierande och föreningens honungsskörd blev bra och försäljningen har gått 
bra trots Covid-19, trots att vårt obligatoriska deltagande på nationaldagen och trädgårdsdagen 
har blivit inställda. 

Verksamheten vid bigården har varit annorlunda, De aktiviteter som var planerade har dock inte
kunnat genomföras på grund av det rådande läget. Styrelsen kan ändå med  glädje notera att 
såväl antalet medlemmar som antalet aktiva i olika sammanhang fortsätter att öka.

MEDLEMSUTVECKLING

Föreningen hade vid verksamhetsårets början 127 betalande medlemmar och 128 vid årets slut.

EKONOMI

Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets början till ca 92 000 kr. Ekonomin har utvecklats 
positivt under året. Honungsförsäljningen och övriga försäljningar har inbringat en hel del. Även 
detta år kommer föreningen att visa på ett plusresultat.

Enköpings Biodlare Hemsida
PlusGiro 576628-2                                                       www.enkopingsbiodlare.se
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STYRELSE

Ordförande Klas-Olof Ohlsson
Vice ordförande Malin Göransson
Sekreterare Ulf Åsing
Kassör Mattias Blixt
Ledamöter Vivianne Boman
 Karolin Rask 

Ingvar Gustafson
Rolf Ihrsén 
Tommy Åberg

 

KOMMITTÉER

Honungsbedömning Vivianne Granlund, Karin Tollman och Juliane Nordin.
Vivianne G ersatte  Robert dem Tex.

Bihälsa  Vivianne Boman

Drottningodling/avel Klas-Olof Ohlsson, Mattias Blixt och Karolin Rask         

Utbildning                                Malin Göransson

Föreningsbigård
(Utbildningssamhällen) Vivanne Boman och Rose-Marie Gustafsson

Produktionssamhällen
(Dyarna )                Rolf Ihrsen, Tommy Åberg, Ingvar Gustafsson och 

Christer Ahlberg

Lokaler och utrustning Ingvar Gustafsson

Övriga Funktionärer

Revisorer och ersättare Anders Larsson och Per Johansson

Valberedning Susanne Hyytiäninen och Hans Axelsson

Hemsideredaktör Ulf Åsing

Ombud till distriktets årsmöte Styrelsen utser ombud  

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har under året haft två protokollförda möten utöver ett antal kortare, informella 
möten i samband med ”måndagskvällarna” och ett antal on-linemöten.

AKTIVITETER

  Väldigt lite gemensamma aktiviteter har genomförts under säsongen på 
grund av Corona-pandemin. Dock har uteplatsen färdigställts och utemöblerna

           har skrapats och målats av ett antal frivilliga.

  En grillkväll hade vi den 20 juli med många deltagare, glädjande att så många 
nybörjare ville vara med och att vädrets makter var med oss.

  En arbetsdag planerades in i oktober där  redskap och ramar rengjordes, 
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                     sorterades och märktes upp.

 Ett föredrag hade vi i juli, Björn Lagerman besökte oss och berättade 
                      om sin app, Bee Scanning en app som mäter varroaangrepp.

  Årsmöte hölls den 21 november i Frösthults Bygdegård. Efter          
                årsmötesförhandlingarna bjöds de närvarande medlemmarna på smörgåstårta.       

  Erik Österlund höll föredrag om elgon bin och och om varroa bekämpning går 
  till i Hallsbergsområdet.                

                Under mötet utlottades en drottning bland de som lämnat in årsrapporter, 
                Mattias Blixt vann denna.

 Måndagskvällarna har i vanlig ordning pågått från april till mitten av oktober månad.   
             Deltagandet har varierat från 15 – 30 deltagare.  Vi har av naturliga skäl hållit oss 

       utomhus och försökt att hålla avstånd från varandra.

  COOP-kupan. Föreningen har nu 2 st Coop-kupor från Svenska Bin. Dessa gav en god  
honungsskörd som levererats till Stora Coop i Enköping. Vi har också under hösten varit vid 
Coop och sålt vår egen honung utanför butiken.

DELTAGANDE ELLER MEDVERKAN I ANDRA AKTIVITETER
Föreningen har varit representerad i flera olika arrangemang:

 Uppsaladistriktets årsmöte den 8 februari
Vinnare i Distriktets godaste honung var Malin 
Göransson.

  Vivianne Boman ingår i SBRs styrelse.

INFORMATIONSAKTIVITETER

Hemsidan (www.enkopingsbiodlare.se) har skötts av Ulf Åsing och har
uppdaterats kontinuerligt. Besöksfrekvensen under verksamhetsåret 2018-2019 har varit ca 200
besök i månaden.  Karolin Rask har hanterat vår Facebooksida.

UTBILDNING

I slutet av mars startade årets nybörjarkurs med 8 deltagare. Flera har eller har skaffat bin och 
flera har aktivt deltagit i föreningsverksamheten under 2020.

DROTTNINGODLING

Avelsporgrammet fortsätter. Vi har tagit fram döttrar till de drottningar som vi
tog fram förra sommaren. En del av dessa har friparats och några har
inseminerats. Utvärdering av dessa drottningar kommer att ske nästa sommar.

En drottningodlingskurs har genomförts i föreningens regi. Denna hölls av
Klas-Olof Ohlsson med ett antal mycket nöjda medlemmar, vilka på så sätt fått
möjlighet att ta fram egna drottningar.

SNICKERICIRKEL

http://www.enkopingsbiodlare.se/
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Under vintern genomfördes en snickericirkel där vi spikade ramar och diverse andra birelaterade
tillbehör. Vi var 11 deltagare med Joacim Broman som ledare.

BISAMHÄLLEN OCH HONUNGSSKÖRD

Vi invintrade 31samhällen hösten 2020  Till detta så är 2 st Coop kupor som är i drift och ger 
föreningen inkomster. Årets honungsskörd bättre än föregående år.  Förlusterna i vinter var 2 
samhällen (13%).

BIHÄLSOLÄGET

Övervintringen har varierat mellan olika biodlare, men överlag har vinterförlusterna varit 
ca 15 %.

Amerikansk yngelröta har drabbat en enskild biodlare i vårt område under verksamhetsåret,   
läget är dock mycket bättre än 2019.

HONUNGSBEDÖMNING

      34 inlämnade prover undersöktes hösten 2020.  Malin Göransson och Ulf Åsing   
        bedömdes ha föreningens bästa honung.  Samtliga prover blev godkända.
       

ÖVRIGT

        Föreningen fick genom en medlems försorg överta 6 dubbelkupor och två enkelkupor. Dessa       
.       ytterhus är mycket väl bevarade. Dessa kupor kommer vi att så småningom ta i drift.   

Styrelsen känner ett allt större engagemang från medlemmarna och intresset för biodling i 
allmänhet är stort, vilket visar sig i tillströmningen av nya medlemmar. Vi ser med tillförsikt 
framtiden an, men hoppas på att kunna engagera ännu fler medlemmar i arbetet med olika 
aktiviteter. 

Ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit i verksamheten!

Styrelsen för Enköpings Biodlare, november 2020

 

 
Klas Olof Ohlsson Mattias Blixt Vivianne Boman

Karolin Rask Ulf Åsing Ingvar Gustafsson

Malin Göransson Rolf Ihrsén Tommy Åberg


