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

Varmt välkomna!

Årsmöte 2013
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Kallelse

Det har återigen varit ett spännande år. Bina har varit mycket i media, dels för att de 
svärmar även mitt i stan, dels tack vare den intressanta dokumentären ”Inte bara ho-
nung”. En annan anledning till binas närvaro har varit att efter en lång och hård vinter 
har vinterförlusterna i våra bisamhällen varit högre än normalt. 
Styrelsen har haft 6 sammanträden under senaste verksamhetsåret.
På många styrelsemöten har vi haft den viktiga punkten nybörjarkurs 2014 på agendan. 

att kunna fortsätta med kursverksamhet även nästa år. Dag Svensson, som har varit 
kursledare de senaste 10 åren, har bestämt sig för att sluta som kursledare. Dag har un-
der dessa 10 år lärt ut biodling och dess konster till ungefär 200 personer. Vi är mycket 
tacksamma för Dags insats och tackar honom hjärtligt.

forts på sid 2

Verksamhetsberättelse 2012/2013



Vår ansvarige kursledare för 2014 har vi hittat bland styrelsen. Thomas Brzokoupil 
kommer att ta ansvaret. Till sin hjälp har han Ove Friblad, Jörgen Richardsson och Fred-
dy Duwe. Vi har även lyckats att få med Dag en kväll där han pratar om bisjukdomar. 
Som intressant föreläsare på vårmötet anlitades Johann Lang, som är medförfattare till 
den kursbok som används i våra nybörjarkurser. Johann delade med sig av sin stor kun-

biodlingen. Det blev många intressanta diskussioner.
I år har det varit vår tur att vara med en dag på stora trädgårdsmässan i Älvsjö. Vi som 
stod i montern, Bibbi Leeiner, Lisa Engen, Christoph Romann och Kjell Häggstrand, 
kan varmt rekommendera att ställa upp för föreningen – man får verkligen själv ett stort 
utbyte av att vara med. Så var med framöver, när föreningen har möjlighet att vara på 
plats vid olika aktiviteter! För andra året träffades medlemmarna ute hos Ove och Lotta 
Friblad. Tack igen för er gästfrihet! 

nu är på våren, har antal besökare återigen minskat. I slutet av augusti deltog vi på Sa-

besökare i vår monter. Ett stor tack till Mikael Eklund och Ove Friblad för ledarskapet 
av den praktiska sommarkursen på Freddys hembigård. Vi är mycket tacksamma för att 
vi får vara hos Freddy!
Honungsbedömare har i år varit Ove Friblad, Liselotte Johansson, Kristina Bäckström 
och Tina Laantee. 
Vi vill tacka alla för ett gott samarbete!

Årets styrelse har bestått av Christoph Romann, Bibbi Leeiner, Hans Stigenberg, Dag 
Svensson och Thomas Brzokoupil samt suppleanterna Lisa Engen och Kjell Häggstrand. 
Tack för i år!

Verksamhetsberättelse, forts från sid 1

Den 25 maj var biodlarföreningens 
medlemmar inbjudna att besöka Ove och 
Lotta Friblad i Hölö. Vi var ca 10 medlem-
mar som pratade mycket biodling, avnjöt 
vår medhavda lunch på Ove och Lottas 
härliga uteplats samt besökte en av deras 
bigårdar i närheten. Så givande att träffas 
och dryfta både glädjeämnen och funder-
ingar runt mindre roliga ämnen som var-
för våra bin dör, m.m. 

Biodlarträff hos Bisysslans Biodling
Vi hoppas att besöken hos Ove och Lotta 

från föreningen tar möjligheten att träffa 
föreningskompisar och dela sina erfaren-
heter om biodling. 
Tack Ove och Lotta för en härlig och gi-
vande dag, vi hade till och med tur med 
vädret!



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 

honom om var och när du kan lämna ditt 
honungsprov.
Observera att burkarna måste vara rena 
och utan spår av gamla etiketter. Endast 

-
burkar med originallock får användas. 
Honungen måste vara kristalliserad för att 
kunna godkännas.

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 

-
ber.

Honungsbedömning
Årsrapporten över din biodling skall läm-

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.

-
gens oktobernummer. När styrelsen tagit 
del av din rapport förstörs densamma.

Årsrapport

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 

Du har väl inte glömt...
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

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 

oförändrade.

  0 kr för studerande under 20 år
-

ningen

Medlemsavgift 

Revision
Årets revisionsrapport kommer att delas 
ut på årsmötet.



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.

8. Föredragning av revisionsberättelsen.

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.

18. Val av valberedning på ett år.

20. Beslut rörande huvudlinjerna i kommande verksamhet.
21. Ordet är fritt.
22. Mötet avslutas.

Förslag till dagordning 
Årsmötet 16 nov 2013



Tumbaortens biodlareförening
Balansräkning

Resultaträkning

Tillgångar 2013-09-30 2012-09-30
S-E-Banken 33 069,27 22 130,61
PlusGiro 4 747,36 7 217,61

550,-- 850,--
S:a tillgångar 38 366,63 30 198,22

Skulder och eget kapital
Eget kapital 30 198,22 25 210,84
Årets resultat +8 168,41 +4 987,38
S:a skulder 38 366,63 30 198,22

Intäkter 2013-09-30 2012-09-30
Medlemsavgifter 6 600,-- 4 400,--
Lotterier 1 450,-- 1 000,--
Räntor 292,45 302,52
Kursavgifter 11 000,-- 13 900,--
Bidrag/övrigt 750,-- 859,--
S:a intäkter 20 092,45 20 461,52

Kostnader
Ers. styrelsen - 2 700,--
Tryck/porto 1 536,-- 1 765,--
Lokalhyror 3 600,-- 4 200,--
Övrigt 6 788,04 6 809,14
S:a kostnader 11 674,04 15 474,14

Årets resultat +8 168,41 +4 987,38



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

Medlemsavgifter
-

-

på Bitidningen.

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
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Ansvarig utgivare:
Christoph Romann
info@tumbabiodlarna.se
Redaktion:
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felicia.gilljam@gmail.com
Annonstaxa: Halv spalt 50 kr, kvartsspalt 
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Artiklar och manuskript från medlemmar 
tages med glädje emot.

Styrelsen 2013
Ordförande
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare: Dag Svensson, Rönninge, 532 532 34
Ledamot:
Suppleanter: Lisa Engen, Kjell Häggstrand

Vi samarbetar med

Kontaktmän för nybörjare
Dag Svensson 532 553 34

Bitillsynsman
På uppdrag av länsstyrelsen, verksam i 
Botkyrka och Salems kommuner:

Tumbaortens biodlareförening
verkar i Botkyrka och Salems kommuner.
c/o Christoph Romann
Lilldalsvägen 22
14461 Rönninge
info@tumbabiodlarna.se


