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Efter mötet firar vi föreningens 90-års-jubileum
med smörgåstårta och lotteri. Varmt välkomna!
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Kallelse



Året som gick fyllde Tumbaortens Biodlareförenings jämnt. För oss i 
styrelsen innebar jubileet en massa glädje och en hel del planerande och 
funderande. När skulle vi fira och hur? Vi kom fram till att vi ville dela 
firandet i två.
På Salemdagen i augusti skulle vi först fira så att allmänheten fick se före-
ningen lite extra, på kvällen skulle vi fortsätta med partaj för medlem-
marna. Så blev det också, men bara till hälften. Tyvärr visade sig dagen 
vara illa vald och vi fick bara ett fåtal anmälningar till kvällspartajet. 
Därför har vi valt att göra något extra av årsmötet i stället.
Salemdagen blev i alla fall av och blev en succé med honungskola, kakor 
och ballonger att dela ut, info om bin och honungsförsäljning. Många 
nyfikna besökare stannade till vid vårt stånd för att titta på levande bin i 
demonstrationskupa, smaka honung och ställa frågor.
Mycket har varit sig likt i år. Föreningen har arrangerat nybörjarkurs,  
informerat om bin, som vi brukar, på kommunens miljödagar i Hallunda 
och Tumba, och vi har träffats runt bikuporna i Freddy Duwes Hussebo.
Däremot har det varit en prövning att få fart på redigerandet av Skatt-
lådan. Det verkade så enkelt när Freddy gjorde jobbet men vi fick stångas 
en hel del med både teknik och tryckeri innan vi fick till en rutin som 
fungerade.
Resultatet blev en Skattlåda med aningen nytt utseende, utformad av nya 
redaktören Felicia. Vi har även tagit fram en ny, mer lättarbetad hemsida 
som vi hoppas ska fungera bättre än den tidigare. Tanken är att den ska 
vara så logisk och enkel att man snabbt kan lära sig hantera den. Enkel-
heten ska bidra till att den uppdateras oftare med snabba meddelanden till 
föreningens medlemmar och andra intresserade.
Ta en titt på www.tumbabiodlarna.se. Den är snygg som få, en fin present 
till en hedervärd 90-åring.
Ja, må vi leva!
Kristina Bäckström, Ludvik Jüretic, Hans Stigenberg, Dag Svensson, 
Felicia Gilljam, Christoph Romann, Ove Friblad

Verksamhetsberättelse 2010/2011



Honung som du vill ha bedömd ska i förs-
ta hand lämnas på årsmötet.
Honungsprovet ska vara utan etikett och 
åtföljas av ifyllt honungsbedömningskort. 
Kan du inte komma till årsmötet, ring i så 
fall i god tid före årsmötet till Margareta 
Deltéus tel 532 541 28 och kom överens 
med henne om var och när du kan lämna 
ditt honungsprov.
Observera att burkarna måste vara rena 
och utan spår av gamla etiketter. Endast 
av SBR godkända 350 gr och 700 gr glas-
burkar med originallock får användas. 
Honungen måste vara kristalliserad för att 
kunna godkännas.

Bedömningskortet finns i Bitidningen
Honungsbedömningskortet hittar du i 
Bitidningens oktobernummer. När honun-
gen är bedömd kommer kortet att återsän-
das till Dig. Därför måste du lämna med 
ett frankerat returkuvert med din adress 
påskriven.
Sista inlämningstillfället av honung för 
bedömning är på årsmötet den 12 novem-
ber.

Honungsbedömning

Undertecknade, av Tumbaortens Biodlareförenings åsmöte utsedda revi-
sorer, får härmed lämna revisionsberättelse.
Vi har tagit del av föreningens räkenskaper, verifikationer och bokföring.
Vi har funnit handlingarna utmärkt förda.
Ej heller i övrigt har vi funnit anledning till anmärkning mot styrelsens 
angelägenheter under det gångna året.
Därför finner vi att vi kan föreslå full ansvarsfrihet för den avgående 
styrelsen.
Kurt Hassel
Åke Delteus

Revisionsberättelse

Årsrapporten över din biodling skall läm-
nas senast den 21 november. Blankett för 
årsrapporten finns i Bitidningens oktober-
nummer. Ta med rapporten till årsmötet, 
eller skicka den till Kristina Bäckström, 
Ängsvägen 25, 147 43 Tumba.
Rapporten används av styrelsen vid upp-
rättande av kollektiv statistik som lämnas 
vidare till Länsförbundet och SBR. När 
styrelsen tagit del av din rapport förstörs 
densamma.

Varför fylla i årsrapport?
Statistiken kan hjälpa Länsförbundet och 
SBR i arbetet med att utveckla och upp-
muntra svensk biodling. Det är viktigt att 
samla in kunskap om hur många bisam-
hällen det finns runt om i landet, hur sjuk-
domar drabbar, hur våra skördar ser ut, 
hur samhällena övervintrar och så vidare.
Med hjälp av statistik kan man t.ex. kon-
statera sådant som att den absolut vikti-
gaste faktorn i en lyckad övervintring är 
en rejäl fodergiva. Den här typen av fakta 
är ovärderliga för framtidens biodlare, så 
hjälp oss att göra statistiken så omfattande 
som möjligt!

Årsrapport



1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets utlysande i behörig ordning.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av mötessekreterare.
5. Val av mötesordförande.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
7. Föredragning av årsberättelsen.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
10. Fastställande av kommande års avgift till föreningen.
11. Beslut rörande inkomster och utgifter för kommande verk-
samhetsår.
12. Val av ordförande på ett år.
13. Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år.
14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år.
15. Val av två revisorer på ett år.
16. Val av ombud och suppleanter till länsförbundet.
17. Val av kontaktmän för nybörjare.
18. Val av valberedning på ett år.
19. Val av honungsbedömningskommitté på ett år.
20. Beslut rörande huvudlinjerna i kommande verksamhet.
21. Ordet är fritt.
22. Mötet avslutas.

Förslag till dagordning
Årsmötet 12 nov 2011



Tumbaortens biodlareförening
Balansräkning

Resultaträkning

Tillgångar 2011-09-30 2010-09-30
S-E-Banken 21 107,09 20 828,--

PlusGiro 2 803,75 --

1 aktie HF 100,-- 100,--

27 t-shirts à 50 kr 1 200,-- 1 350,--
S:a tillgångar 25 210,84 22 278,00

Skulder och eget kapital
Eget kapital 22 278,00 28 399,20

Årets resultat +2 932,84 -6 121,20
S:a skulder 25 210,84 22 278,00

Intäkter 2011-09-30 2010-09-30
Medlemsavgifter 4 650,-- 3 900,--

Lotterier 1 800,-- 1 970,--

Räntor/värdeförän-
dring

44,09 -18,70

Kursavgifter 4 200,-- 4 000,--

Bidrag/övrigt 375,-- --

S:a intäkter 11 069,09 9 851,30

Kostnader
Ers. styrelsen -- 2 247,--

Tryck/porto 1 735,-- 1 910,--

Lokalhyror 2 640,-- 1 200,--

Övrigt 3 761,25 10 615,50
S:a kostnader 8 136,25 15 972,50

Årets resultat +2 932,84 -6 121,20



Medlemsavgifter
50 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).
450 kr för fullbetalande medlem i Sver-
iges Biodlares Riksförbund (PlusGiro 
8685-0). I avgiften ingår prenumeration 
på Bitidningen.
För familjemedlemmar (som inte får 
Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.
SBR har försäkring som täcker eventuella 
skadestånd som du kan bli dömd att erläg-
ga om dina bin åsamkat allvarlig skada för 
annan person.
För mer information om SBR, se deras 
hemsida: www.biodlarna.se

SKATTLÅDAN
utges av Tumbaortens biodlareförening
Ansvarig utgivare:
Kristina Bäckström
info@tumbabiodlarna.se
Redaktion:
Felicia Gilljam
felicia.gilljam@gmail.com
Annonstaxa: Halv spalt 50 kr, kvartsspalt 
25 kr, i mån av plats införes även större 
annonser.
Artiklar och manuskript från medlemmar 
tages med glädje emot.

Styrelsen 2011
Ordförande: Kristina Bäckström, Tumba, 530 609 01
Vice ordförande: Ludvik Jüretic, Tumba, 530 387 57
Kassör: Hans Stigenberg, Trångsund, 771 13 52
Sekreterare: Dag Svensson, Rönninge, 532 532 34
Ledamot: Felicia Gilljam, Norsborg, 070-311 13 24
Suppleant: Christoph Romann, Rönninge, 070-422 58 65
Suppleant: Ove Friblad, Hölö, 070-555 31 04

Vi samarbetar med

Kontaktmän för nybörjare
Dag Svensson 532 553 34
Ludvik Jüretic 530 387 57

Bitillsynsman
På uppdrag av länsstyrelsen, verksam i 
Botkyrka och Salems kommuner:
Jan Wennerberg 070-526 02 19
Ersättare:
Freddy Duwe 070-510 70 54

Tumbaortens biodlareförening
verkar i Botkyrka och Salems kommuner.
c/o Kristina Bäckström
Ängsvägen 25
14743 Tumba
info@tumbabiodlarna.se

Inkomster Utgifter
Medl.avg. 4 000,-- Ers.styr. 2 200,--

Räntor 100,-- Tryck/porto 2 500,--

Lotteri 2 000,-- Hyror 1 500,--

Övrigt 4 500,-- Övrigt 4 400,--
S:a 10 600,-- 10 600,--

Förslag till utgifts- och inkomststat för 
versamhetsåret 2011-2012


