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Verksamhet
Föreningsträffar har hållits varje helgfri torsdag under 2017 fr.o.m. 16 februari. Varje möte inleds
med enkelt fika till självkostnadspris. Detta ombesörjs av en till två medlemmar.
För att få struktur planeras olika tema på möteskvällarna, oftast med någon av föreningens
biodlare som föreläsare.
Under vintermånaderna hålls dessa i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler och är välbesökta av
medlemmarna, 20 -25 medlemmar varje gång.
Under bisäsongen 15 april - 15 sept. träffas medlemmarna i Bigården för erfarenhetsutbyte och
praktiskt arbete i kuporna, slungning, drottningodling m.m. Ansvaret för skötsel av kuporna har
delats av flera medlemmar som också genomfört olika tester ang. varroabekämpning, nosema och
utrensningsförmåga. Två av föreningens medlemmar ansvarar för skötsel av bisamhällen på taket
till Sparbanken Lidköping.
Byte till varroaresistenta drottningar (VSH-drottningar) har gjorts i Bigårdens och Sparbankens
samhällen.
Drottningarna är inköpta från Bert Thrybom som är upphovsman till ett nationellt projekt om
resistens mot varroa.
Vi har under året haft fortsatt fokus på att höja kunskapen, både teoretiskt och praktiskt om
biodling, drottningodling, bihälsa, varroabekämpning, honungshantering och binas betydelse för
pollinering och biologisk mångfald.
Vårens program erbjöd föreläsning av en forskare från SLU, Magnus Ljung, han deltar i
"SmartBees" som är ett samarbets- och forskningsprojekt med 16 partners från universitet,
forskningsinstitut och företag över hela Europa.
Föreläsning om biväxter av Elisabeth Wallgren, Grevegarden, N Härene.
För medlemmarnas behov av samordning och service har årsmötet valt två depåföreståndare, en
som har beställt och skött distribueringen av honungshinkar och Bifor, och en som samordnar
leverans till honungsdepå.
Föreningen har som mål att förse intresserade nybörjare med en avläggare till förmånligt pris. I år
har en avläggare gjorts till en nybörjare.

Arrangemang
Arrangemang anordnade av Lidköpings biodlareförening







En gemensam inköpsresa för biredskap gjordes i slutet av februari.
Studiebesök på Grevegarden om bl. a dragväxter
Studieresa i början av augusti till parningsstationen för Nordiska bin på Lurö
Föreningsbigården har under vår/sommaren tagit emot studiebesök av sex skolklasser från
skolor inom Lidköpings kommun.
Föreningen medverkar för samleverans medlemmars honung till Mantorp i slutet av
september
Studieresa till Svensk Honungsförädling i Mantorp 16 september

Arrangemang där Lidköpings biodlareförening deltagit







Samarbetet med Sparbanken Lidköping har förlängts tre år, omfattningen har utökats från
ett till två bisamhjällen.
Honungen från stadsbina har tappats på burkar av de kupansvariga och lämnats till
Sparbanken, vilken i sin tur sponsrat föreningen med avtalat belopp.
23 mars, bildvisning av Tore Hagman, Grästorps biodlarförening
25 maj deltog föreningen i Rådadagen genom att visa upp föreningsbigården.
3 september deltog föreningen i Må bra dagen på torget i Lidköping.
16 september deltog föreniningen i Skördefesten i Lidköping

Medlemmar
Medlemsantalet har ökat med 3 personer, föreningen har 88 medlemmar, 28 kvinnor, 60 män
September 2016 fanns 85 aktiva medlemmar, 25 kvinnor, 60 män.
Medlemsavgiften för 2017 var 60 kronor.
Swish-betalningar till föreningen är nu möjligt.
Klubbstugan i Råda har fått en utrymningsväg via ett av fönstren.
Möten
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten, (inkl det konstituerande mötet 2016-11-17).
Utbildningar
Nybörjarkurs i biodling genomfördes under våren med 11 deltagare. Kursen hölls i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler, Lidköping.
Drottningodlarkurs genomfördes under försommaren med 5 deltagare, kursen hölls genom
Studieförbundet Vuxenskolan i föreningsbigården, Råda.
I samarbete med Sv. kyrkan i Södra Kållands pastorat har föreningen ordnat en studiecirkel för
vuxna asylsökande. Dessa deltog också i studieresan till Lurö för att studera det nordiska biet.
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