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Honungsbedömningskommittén är på plats, 
så ta med er honung för bedömning!

Efter mötet: Ingemar Åberg, Sigtuna, och Åke Deltéus 
pratar om vaxsmältning och gjutning av vaxmellanväggar.

Varmt välkomna!

Årsmöte 2012
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Första året som ordförande och samtidig min fjärde bisäsong har kommit till sitt slut. 
Det har varit ett spännande år, vissa mål nåddes andra var lite för ambitiösa.

Året började, åtminstone i min egen bigård, ytterst positivt: alla 5 samhällen överlevde 
vinter. Detta var en stor framgång för mig efter förra årets närmare totalvinterförlust. 
Föreningens år började med nybörjarkursen som hölls av Dag Svensson. I år hade vi 
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större rum i Villa Skönvik i Rönninge. Åtminstone 6 av deltagarna bestämde sig senare 
att bli medlem i vår förening och minst 3 deltagare skaffade sig även sina första samhäl-
len. Ett stor tack till Dag!

Närmare våren bjöd föreningen till vårmötet den 20/3, vilket för första gången anor-
dnades på en tisdagskväll. Tyvärr kom inte lika många som styrelsen hade hoppats på 
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som berättade om livet på en tysk halmkupsbigård. Naturligtvis pratades också mycket 
bin och det verkade som vinterförlusterna i år inte är så stora. Som ni säkert är medvetna 
om pågår en stor diskussion runt vinterförluster, eftersom det fortfarande är oklart vad 
som påverkar. Baserat på min egen erfarenhet tror jag främst tre faktorer avgör samhäl-
lets öde : 1. Fel som vi biodlare gör, 2. varroa (och andra sjukdom) och 3. kombination 
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tittar lite på kontinenten ser man att Tyskland snittade på 22% vinterförluster medan i 
Schweiz var förlusterna närmare 50%. Som ni kan tänka pågår fortfarande en stor dis-
kussion i Schweiz hur förlusterna kan minskas.

I juni öppnade Freddy Hussebo igen. Den praktiska kursen hölls i år av Freddy, med 
hjälp av Mikael Eklund. Vi hade oftast tur med vädret och en stadig styrka deltagare. 
Sommarens Hussebo-träffar under Freddys ledning kändes väldigt lyckade.

Vädret på försommaren och sommaren var i år inte särskilt bra. Jag förstod snart att det 
inte skulle bli någon rekordskörd i år. När man lyssnade och frågade runt på Hussebo 
1 #$(& "& !"'%6"& "4 '!("82%&*(#)("&?#"%9$'=":=#"&=*2+"'$7#&;"E"'*>! !"(1"(>+>'!2"& *!%+"

vi igen på Salemsdagen, vilket blev väldig lyckat, med stort intresse för bin och honung. 
Direkt helgen efter följde Taxinge trädgårdsmässa. Tyvärr hade Taxinge inte samma tur 
och det ösregnade två av tre dagar. Trots allt hittade runt 2000 besökare dit.

Årets styrelse har bestått av undertecknad, Hans Stigenberg, Dag Svensson, Felicia 
Gilljam, Bibbi Leiner och Kristina Bäckström. Honungsbedömare har varit Ove Fri-
blad, Tiina Laantee, Lars Lundell och Kristina Bäckström. Jag vill tacka alla för ett gott 
samarbete och passar samtidigt på att lyfta på hatten för en ytterst trivsam förening med 
många vänliga och engagerade människor.

Tack för i år!

Christoph Romann

Ordförande

Verksamhetsberättelse 2011/2012



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 Ove Friblad 
(070-695 99 70) och kom överens med 
honom 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 g och 700 g glas-
burkar med originallock får användas. 
Honungen måste vara kristalliserad för att 
kunna godkännas.
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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 17 novem-
ber.

Honungsbedömning

Årsrapporten över din biodling skall läm-
nas senast den 17 november. Ta med den 
till årsmötet, eller skicka den till Chris-
toph Romann, Lilldalsvägen 22, 14461 
Rönninge.

Rapporten används av styrelsen vid up-
prättande av kollektiv statistik som läm-
nas vidare till Länsförbundet och SBR.
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gens oktobernummer. När styrelsen tagit 
del av din rapport förstörs densamma.

Årsrapport
CFG" B(#" *()' #(!" !# " !?1*2)+(#" 6 &" @)("

priser, både för föreningar och enskilda 
medlemmar.

Den förening som år 2013 (1/9 2012 – 
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i procentuellt förhållande till nuvarande 
medlemsantal, kommer att få 5000 kr att 
använda till valfri aktivitet.

50 trisslotter lottas ut bland de medlem-
mar som betalar sin medlemsavgift i tid 
– senast 2012-11-30. 

2500 kr i form av ett presentkort i Bibu-
tiken eller hos redskapshandlare kom-
mer att delas ut till den förening som har 
högst svarsfrekvens i förhållande till antal 
medlemmar, gällande ”Årsrapport över 
min biodling”.

Tävlingar

Denna müsli kombineras med fördel med 
blåbärssylt. Ingredienserna kan varieras 
enligt tycke och smak. Du behöver:
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dinkel
2 dl solrosfrö
1 dl vardera av valnötter, hasselnötter, 
mandel, linfrö och sesamfrö
½ dl honung
½ dl rapsolja

Valnötterna, mandeln och hasselnötterna 
bör delas (inte hackas!) och alla torra 
ingredienser blandas. Det blir en mängd 
som passar i en långpanna. Värm honung 
och rapsolja i mikron en halv minut un-
gefär, så blandar det sig någorlunda. Häll 
”dressingen” över müslin och blanda om. 
Rosta i ugnen på 175° i ungefär 30 minut-
er, med omrörning var tionde minut, nöt-
terna bränns lätt annars.

Tips: honungsmüsli



Sedan mitten/slutet av juni har det varit 
något fel i det ena av mina två ursprung-
liga samhällen. Det kom inget nytt yngel. 
När jag frågade någon av mina mentorer, 
så blev förklaringen att det nog inte var 
drag. Efterhand började jag tro att samhäl-
let inte längre hade någon drottning; jag 
hade ju lyckats välta en stapel lådor med 
ramar. Du har en drottning! sade min men-
tor. Fast det hjälpte ju inte, det blev ändå 
inget yngel.

Jag satte in en ram med blandad storlek 
yngel, inklusive smått. Inget resultat. Se-
dan satte jag in en ram med en kläckfärdig 
visecell. Jag hade fått några sådana när 
jag gjorde min drottningavläggare – till 
slut (det behövde samlas ihop lite mod för 

Drottningbekymmer och dess lösning
det). Det blev inget resultat av visecellen 
heller.

Kollegor till undsättning

Så hjälpte jag till när vår förening hade 
ett informationstält. Jag gjorde nog inte 
så mycket nytta, men hade själv nytta 
av mina snälla kollegor i tältet. Efter lite 
resonemang kom vi fram till att det jag 
hade var en oparad drottning.

Utmattad av anspänningen att börja med 
biodling, så hade jag gjort som man hade 
sagt på något ställe där jag läste för att 
lära mer; jag hade satt spärrgaller i botten, 
så att samhället inte kunde svärma. Jag 
kände att jag inte skulle orka ta hand om 
svärmning också.  Därmed kunde den nya 
drottningen, som bina drog upp när jag 
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hade slarvat bort den gamla, inte komma 
ut och para sig. Samhället accepterade 
henne dock och ville inte ha någon ny. Så 
det blev inget yngel.

Nå, lösningen skulle vara att eliminera 
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en parad drottning istället. Så här sent 
på året går det inte att själv dra upp en 
ny drottning, så det gällde att hitta någon 
som hade en drottning över. Det fanns en! 
Någon ville ha en drottning med stamtavla 
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Drottningbytet en pärs

Då kom nästa pärs – själva tillsättningen. 
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de goda råden täckte inte hela processen. 
Samhället skulle skakas ut på marken till-
räckligt långt från ursprungsplatsen. Jag 
gick runt huset och skakade ut dem fram-
för garaget. Korkat det också, eftersom en 
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Den är nämligen kattdörr hos mig.
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ga hem på någon halvtimme, men det tog 
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jag bara tvungen att få dit den nya drott-
ningen. Jag skulle naturligtvis ha börjat 
med henne, innan jag skakade ut samhäl-
let.
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ramar med yngel från ett annat samhälle, 
tyvärr mitt minsta. Bina behöver något att 
samlas kring, hade rådgivaren sagt. Buren 
med henne kom in, väl klämd mellan två 
ramar så att mobbarna skulle få mindre 
utrymme. Bina kastade sig över den och 
jag kunde bara hoppas att det hela skulle 
sluta lyckligt.

Kvar framför garaget låg en hög bin som 
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dem att försvinna. Jag vet inte om de hit-
tade hem eller om fåglarna tog dem.

Du har väl inte glömt vad du får för 
pengarna? Som medlem i Tumbaortens 
Biodlarförening får du vår egen tidning  
SKATTLÅDAN tre gånger per år. Före-
ningen anordnar träffar med föredrag och 
annat matnyttigt för biodlare.

När du betalar avgift till SBR är du dessu-
tom försäkrad under föreningens träffar. 
Försäkringen träder också in om något 
skulle hända i din egen biodling.

Som SBR-medlem får du Bitidningen 
10 gånger per år, möjlighet att använda 
SBR:s honungsetiketter och EAN-koder, 
rabatt på litteratur och tidningar samt 
möjlighet att försäkra dina bisamhällen. 
De som vill renpara sina drottningar får 
dessutom möjlighet att göra det på SBR:s 
parningsstationer till en låg kostnad.

Glöm inte att avgiften till SBR bara är 200 
kronor första året.

Om du vill ha snabbare kommunikation 
med styrelsen ber vi dig skicka din e-
postadress till info@tumbabiodlarna.se

Du har väl inte 
glömt...

Framgångens sötma

Idag var det nästan sommarväder och jag 
åkte hem tidigt från jobbet – nu skulle ku-
pan kollas!

Lycka! Där fanns både öppet och täckt 
yngel, så samhället hade accepterat henne 
och hon hade börjat jobba genast efter att 
hon kom ut ur buren. Jag fångade henne 
med drottningfångaren, satte henne i hål-
*(# )"%9B"'="@9$"B%)" )"+>*"/#29$"%9B"@9$"

sedan komma tillbaka till sitt gäng.

Nu väntar jag på att det snart skall komma 
krainer-bin ur kupan med gula!

Lisa Engen



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. Stadgeändringen enligt bilaga 1, andra omröstning
21. Beslut rörande huvudlinjerna i kommande verksamhet.
22. Ordet är fritt.
23. Mötet avslutas.

Förslag till dagordning 
Årsmötet 17 nov 2012



Tumbaortens biodlareförening
Balansräkning

Resultaträkning

Tillgångar 2012-09-30 2011-09-30

S-E-Banken 22 130,61 21 107,09

PlusGiro 7 217,61 2 803,75

1 aktie HF -- 100,--

17 t-shirts à 50 kr 850,-- 1 200,--

S:a tillgångar 30 198,22 25 210,84

Skulder och eget kapital

Eget kapital 25 210,84 22 278,00

Årets resultat +4 987,38 +2 932,84

S:a skulder 30 198,22 25 210,84

Intäkter 2011-09-30 2010-09-30

Medlemsavgifter 4 400,-- 4 650,--

Lotterier 1 000,-- 1 800,--

Räntor/värdeförän-
dring

302,52 44,09

Kursavgifter 13 900,-- 4 200,--

Bidrag/övrigt 859,-- 375,--

S:a intäkter 20 461,52 11 069,09

Kostnader

Ers. styrelsen 2 700,-- --

Tryck/porto 1 765,-- 1 735,--

Lokalhyror 4 200,-- 2 640,--

Övrigt 6 809,14 3 761,25

S:a kostnader 15 474,14 8 136,25

Årets resultat +4 987,38 +2 932,84



Bakgrund
Det är inte längre så lätt att hitta medlemmar som är villiga att hjälpa till 
i styrelsen. Styrelsen, som består av 5 ordinarie ledamöter och 2 sup-
pleanter, är enligt vår uppfattning något överdimensionerad med tanke 
på medlemsantalet.

Ändringsförslag
Avgående styrelse föreslår därför en ändring av §4. a) och b)
från
§4. a) Föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter jämte två sup-
pleanter. Ordförande och suppleanter väljes på ett år. Övriga ledamöter 
väljes på två år, på så sätt att två nyväljes varje år.

till
§4. a) Föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter därtill maxi-
malt två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljes på ett år. Övriga 
ledamöter väljes på två år, på så sätt att två nyväljes varje år. 

Enligt §12 måste föreslagen ändring godkännas vid två föreningsmöten, 
varav ett årsmöte. Det är därför tänkt att medlemmarna röstar första gån-
gen nu på årsmötet och skulle förslaget antas följer andra omröstningen 
på vårmötet.

Bilaga 1: Förslag till stadgeändring



Inkomster Utgifter

Medl.avg. 6 600,-- Ers.styr. 2 700,--

Räntor 300,-- Tryck/porto 2 500,--

Lotteri 2 000,-- Hyror 4 000,--

Övrigt 4 600,-- Övrigt 4 300,--

S:a 13 500,-- 13 500,--

Förslag till utgifts- och inkomststat för 
versamhetsåret 2012-10-01 — 2013-09-30

Undertecknade, av Tumbaortens Biodlareförenings åsmöte utsedda revi-
sorer, får härmed lämna revisionsberättelse.
Q2"B(#"!(+2!"& *"(1":7# )2)+ )'"#?$ )'$(/ #0"1 #2@$(!2%) #"%9B"8%$:7#2)+;

Vi har funnit handlingarna utmärkt förda.
Ej heller i övrigt har vi funnit anledning till anmärkning mot styrelsens 
angelägenheter under det gångna året.
3?#:7#" @)) #" 12" (!!" 12" $()" :7# '*=" :>**" ()'1(#':#2B !" :7#" & )" (1+= )& "
styrelsen.
Kurt Hassel
Åke Delteus

Revisionsberättelse



Medlemsavgifter
75 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).

475 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:
Christoph Romann
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 2012
Ordförande: Christoph Romann, Rönninge, 070-422 58 65
Vice ordförande: Felicia Gilljam, Norsborg, 070-311 13 24
Kassör: Hans Stigenberg, Trångsund, 771 13 52
Sekreterare: Dag Svensson, Rönninge, 532 532 34
Ledamot: Bibbi Leeiner, Norsborg, 070-958 30 54

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 Christoph Romann
Lilldalsvägen 22
14461 Rönninge
info@tumbabiodlarna.se

Att kriminella gäng är att likna vid ho-
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alla fall en grupp amerikanska forskare 
som studerat gäng i Los Angeles. Gäng-
ens sätt att dela upp sina kvarter till terri-
torier liknar tydligen lejons och honungs-
bins beteenden, åtminstone om man är 
matematiker.

Ekvationerna som ligger till grund för stu-

Honungsbin = gängmedlemmar?
dien grundar sig i att rivaliserande grupper 
delar upp territorier baserat på resurser.

Det må vara hänt, men redaktionen vill 
)%+" ?)&=" /='!=" (!!" & !" @))'" 8 !5&*2+!"
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gängmedlemmar. Bin är framför allt my-
cket mer produktiva!

Källa: http://bit.ly/MMmmyF


