Resumé, från föreningens digitalt hållna medlemsmöte, den 17 mars 2021
Ordförande Klas Granberg öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Informerade om kvällens agenda som
bestod av följande:
Föreningsbigården: Vad hände i fjol. - Seg start då vi upptäckte att samtliga samhällen strukit med. Vi har inte
riktigt kommit fram till varför men har under året lyckats befolka bigården igen. Vi invintrade 8 samhällen.
Befolkningen har skett med hjälp av stöd från medlemmar och egna gjorda avläggare.
•
•
•
•
•

Vi har reserverat en kupa för barn o ungdomsverksamheten och en kupa för utbildningen. Vi kommer
även reservera ett samhälle för andelsbiodling.
Gemensamt har vi gjort Biforinköp och Thymol-lapps tillverkning.
Vi har slungat och burkat honung i föreningens namn, en viss del såldes i bulk.
Första träffen i föreningsbigården i år är planerad till den 20/4. Ställa i ordning material och göra oss
redo för året.
Nu när vi går in i en ny säsong så har alla möjligheten att påverka hur föreningsbigården skall
användas. Besök föreningsbigården på tisdagskvällarna och kom med förslag kluriga idéer och
önskemål.

Föreningshuset: Skiss av föreningshuset.

Sammanställning per mars månad av Leaderprojektets finansiering. Jordbruksverkets beslutade utbetalningar
av föreningens hittills insända kvitton och fakturor.

Projekt Leader / projektsstöd "Bigården-kunskapscentrum & mötesplats"
Datum
för beslut
alt utbet.

Jbv´s
journalnummer

2020-02-21 2019-1049-2

Av Jbv och
Skåne Ess
beviljat
projektstöd

Ansökt om Ansökt och Ansökt till Jbv
Av Jbv
förskottsutb.
beviljat
om utbet. av utbetalt del
av beviljat
externt
föreningens
av ansökta
projektstöd
lån
inköp o. utbet
belopp

Av Jbv
tillsvidare
innehållet
belopp

893 605,00

2020-08-14 2019-1049-3

250 000,00

2020-09-25

200 000,00

2020-12-11 2019-1049-4

400 000,00

Pågående

2019-1049-5

218 750,00

Pågående

2019-1049-6

10 452,00

Pågående

2019-1049-7

4 286,00

Pågående

2019-1049-8

4 108,32

Pågående

2019-1049-9

43 126,00

TOTAL

893 605,00

250 000,00 200 000,00

680 722,32

212 000,00 188 000,00

212 000,00 188 000,00

Barbacka:
Britt-Marie Persson och Ida Malmström ansvarar för det avtal som tecknats med Kulturhuset Barbacka i
Kristianstad, att sköta om de två bikupor som finns placerade där. Mycket uppskattat av alla besökare.
Pandemin har t.v. stoppat de aktiviteter som Barbacka normalt genomför året runt men förhoppningen är att
de snart och i sommar tar fart igen. Fler vuxna är välkomna att hjälpa till med projektet. Kontakta någon i
styrelsen för med information om Du har möjlighet och intresse av att kunna deltaga i projektet.
Andelsbikupa:
• Nu släpper vi andelar i föreningens andelsbikupa som är placerad i föreningsbigården.
• Ta chansen att lära dig om bin, möta bin på nära håll och ta hem din "egen" honung.
• Som andelsbiodlare hjälper du till att bevara den ekologiska mångfalden. Pollineringen är binas
viktigaste uppgift.
• Har du inte möjlighet att själv ha egen bikupa hemma så är andel i föreningens andelsbikupa ett bra
alternativ. Då har du bi, arbetar själv med allt vad biodling är och efter slungning tappar du också egen
honung på burk.
I föreningsbigården kommer en bikupa vara reserverad som andelsbikupa. Denna bikupa fördelas i tio (10)
andelar. Ett informationsbrev om köp av andel uppdateras på föreningens hemsida, på Facebook, lokaltidning
Önnestad m.fl. medier.
Sponsring företag:
• Förfrågan från företag att placera kupor på företaget.
• De vill hjälpa till med binas överlevnad och kunna använda detta i sin marknadsföring.
Ett antal företag i regionen har ställt frågan till föreningen om att få bikupor placerade hos sig.
Under pågående medlemsmöte den 17 mars, ställdes frågan till samtliga deltagare om föreningen skulle ta på
sig denna typ av uppdrag. Med hjälp av digital handuppräckning under medlemsmötet, i frågan, var det
nästintill samtliga deltagare som sa Ja till att föreningen skall deltaga i denna typ av engagemang.
Styrelsens medlemmar har fortsatt ett mycket fulltecknat program i föreningen att klara av och kan inte ta på
sig mer och fler uppdrag just nu. Av denna anledning och med resultatet av röstningen på medlemsmötet

ställes frågan vidare till Er medlemmar om någon har möjlighet och intresse av att hjälpa till med ett sådant
uppdrag. Helst också vara ansvarig för projektet mot företagen. Det finns många intressanta fördelar för
föreningen med denna typ av uppdrag. Det genererar inte minst ökade intäkter till föreningens kassa. På sikt
kan denna kassaförstärkning användas till bl.a. att någon gemensam resa för medlemmarna arrangeras.
Du som är intresserad att hjälpa till, hör av Dig till någon i styrelsen.
Ungdomssektionen:
Ida Malmström och Britt-Marie Persson tillsamman tar han om barn- och ungdomssektionen. Förra säsongen
som var uppstarten fungerade mycket bra. Ett flertal barn- och ungdomar deltog under tisdagskvällarna, även
någon helgdag fram till att pandemin bromsade in aktiviteterna. Sektionen har också egen bikupa att arbeta
med. Biåret 2021 startar aktiviteterna upp med att ta hand om bina och diverse andra aktiviteter också, men
restriktionerna måste följas.
Nybörjarutbildningen:
• Även i år kommer vi att hålla nybörjarutbildning
• 20st är intresseanmälda
• Nybörjarutbildningen kommer att starta den 6/4
• Utbildningen kommer att hållas på plats i föreningsbigården enl. gällande förhållningsregler, men även
digitalt med hjälp av Teams.
Det är delar av styrelsen och någon medlem som tillsamman hjälps åt med att genomföra utbildningen.
Eventuellt kommer också någon föreläsare att kunna bjudas in till någon del av programmet.
Resumé från distriktets årsmöte:
• Årsmötet genomfördes online
• Större delar av styrelsen består av nya ledamöter
• Medlemsantalet i Skåne distriktets föreningar är 1957st per 2020-09-30
• Med tanke på det gångna året har distriktet inte nyttjat sin kassa enl. budget. Detta borde vi som
förening utnyttja genom att ordna aktiviteter/föreläsningar och utbildningar som distriktet kan stötta.
• Kom med förslag så driver vi det gemensamt mot distriktet.
Nya honungsbedömningen:
SBR har sedan ett tag tillbaka tagit i bruk ett nytt regelverk av honungsbedömningen för föreningarna.
Samtliga föreningar har blivit ombedda att utse någon i föreningen som håller i detta och som sedan också
bjuder in några medlemmar till den grupp som tillsammans gör honungsbedömningen enligt nya regelverket
för sina medlemmar. Robert Lidsjö är föreningens gruppansvarige och som har inbjudits till den digitala
utbildningen, som att genomföres den 8 april. Robert Lidsjö skapas sedan gruppen i föreningen.
Föreläsare för kvällen var: Jill ”Bidrottningen” Müller från Bjärnum, berättade om sin resa i egna biodlingen.
Jill hade ingen tidigare erfarenhet av biodling men år 2017 men gick under hösten kurs för ny biodlare.
År 2018 genomgick Jill, på heltid under ett år, utbildningen till yrkesbiodlare. Under år 2018 införskaffades 4
samhällen och invintrade nu senast, 115 samhällen. Köper sina drottningar men gör själv alla sin avläggare.
Bygger också sina egna kupor och ramar. Då Jill gör avläggare av sina samhällen så är honungsvolymerna låg.
Biodlingen kompletteras med att göra föreläsningar, andelskupor ute hos intresserade m.m.
Mycket intressant föreläsning och många tips gavs också. Ca 1,5 timme hade vi glädjen få lyssna och ett varmt
tack framfördes till Jill.

Detta var föreningens första genomförda digitala medlemsmöte.
Ett varmt och ett stort tack för Ditt deltagande av kvällens program!
STYRELSEN

