
Minnesanteckning styrelsemöte 2021-12-15 kl 17.00 

 

Närvarande: Niclas Johansson, Jörgen Helgersson, Christer Olsson, Kerstin Petersson,  

Jan-Erik Hammarberg, Ulrika Blomé 

 

1 Mötets öppnande 

Janne öppnade mötet 

2 Rapporter 

Ekonomi: det finns ca 30 000kr i föreningens kassa 

Medlemsantal: 69 medlemmar 

Nybörjarcirkel 2022: Janne kommer att vara cirkelledare. Nybörjarcirkeln börjar 16 mars. Janne vill 
gärna ha lite uppbackning av någon under cirkels gång. Det behöver inte vara samma person.  

Vi diskuterade att ta ut en kursavgift på 450kr och då ingår studiematerial. Janne kollar med 
studieförbundet hur det fungerar. 

Blomsteräng: Den plats som var avsedd för blomsterängen visade sig inte vara lämplig. Det finns 
däremot en plats vid ”kyrkan” som troligen kommer att fungera att så frö på och utveckla till 
blomsteräng. Museet kommer att sponsra med fröblandning.  

3 Medlemsregister 

Ulrika har fått behörighet till registret. 

4 Hemsidan 

Niclas har varit i kontakt med Björn som ska skriva över ägandeskapet på hemsidan. Väntar även på 
inlogg. 

Niclas avser att påbörja jobbet med hemsidan i början av nästa år. 

5 Planering av bigårdens aktiviteter 

Föreningen kommer ta fram nya skötselkort under våren. 

Trågkuporna ska tömmas på bin och plockas över i nya kupor. Trågkuporna behöver renoveras och 
en av kuporna ska sparas och användas. 

Styrelsen har idéer om olika aktiviteter i bisamhällen och vill bla se hur honungsskörden skiljer sig åt.  

Vi tar tacksamt emot idéer om aktiviteter i bigården. Kontakta styrelsen. 

6 Marsbäckens informationsdag på Slottsholmen 2022-01-20 

Inbjudan kommer att skickas ut till medlemmarna innan jul. 

7 Gardenparty Gränsö 4-5 september 2022 

Efter förra årets succé planeras för ett nytt Garden party på Gränsö. 



Hur når vi ut till våra medlemmar och allmänheten så att vi han sprida intresset för biodling under 
dessa dagar?  

8 Övriga frågor 

Filmen Earth muted kommer att sändas på TV efter nyår. Filmen handlar om frukt- ochbiodling i Kina 
där man följer några familjer. De som sett filmen rekommenderar den varmt. 

Honungsbedömning kommer att ske i början av januari. Vill du ha din honung bedömd så kontakta 
Janne. 

9 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen 2 februari 2022, kl 17.00 på Marsbäcken 

 

Sekreterare 

Ulrika Blomé 


