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Verksamhet
Föreningsträffar har hållits varje torsdag under oktober –november 2017, året avslutades med
grötfest första veckan i december. Fr o m 15 februari 2018 har medlemsmöten hållits varje helgfri
torsdag. Mötena har startats med enklare fika som kaffe och macka.
Medlemsaktiviteterna presenterades terminsvis i en aktivitetskalender på föreningens hemsida.
Kvällens tema har ofta letts av en biodlare i föreningen.
Under vintermånaderna hålls medlemsmöten i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, mötena är
välbesökta av medlemmarna, 20 - 25 medlemmar varje gång.
Under bisäsongen april - sept träffas medlemmarna i Bigården för erfarenhetsutbyte och praktiskt
arbete i kuporna, slungning, drottningodling m.m. Skötsel av kuporna har delats av flera
medlemmar och en ansvarig bigårdsgrupp. Två av föreningens medlemmar ansvarar för skötsel av
bisamhällen på taket till Sparbanken Lidköping.
Bihälsa i bigården har kontrollerats genom tester för varroaförekomst, nosema och
utrensningsförmåga.
Under verksamhetsåret har fortsatt fokus varit på att höja kunskapen, både teoretiskt och praktiskt
om biodling, drottningodling, bihälsa, varroabekämpning och säker honungshantering.
Distribution av honungshinkar, bifor, samordning för honungsleverans till honungsdepå för
medlemmarnas räkning sköts även i år av två depåföreståndare.
Lidköpings Biodlareförening utsågs som vinnare av hållbarhetspriset 2018. Priset delades ut av
Lidköpings kommun. Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran om 20 000
kronor till fortsatt arbete för att öka biodlarnas kunskap om vilda, pollinerande insekter som bin och
humlor, dessa påverkas starkt och negativt av vårt sätt att leva och bruka vår jord.

Arrangemang
Arrangemang anordnade av Lidköpings biodlareförening





En gemensam inköpsresa för biredskap gjordes i slutet av maj.
Föreningsbigården har under vår/sommaren tagit emot studiebesök av åtta skolklasser från
skolor inom Lidköpings kommun, ett studiebesök av trädgårdsförening
Studieresa till Tavlebords honungsgård på Orust 18 augusti
Föreningen medverkar för samleverans medlemmars honung till Mantorp under hösten.

Arrangemang där Lidköpings biodlareförening deltagit
 Samarbetet med Sparbanken Lidköping, två bisamhällen på Sparbankstaket
 Honungen från stadsbina har tappats på burkar av de kupansvariga, honungen har lämnats
till Sparbanken, vilken i sin tur sponsrat föreningen med avtalat belopp.
 10 maj deltog föreningen i Rådadagen genom att visa upp föreningsbigården.
 1 september 2018 deltog föreningen i Må bra dagen på torget i Lidköping.

Medlemmar
Medlemsantalet har ökat med 7 personer, föreningen har 95 medlemmar, 31 kvinnor, 64 män
September 2017 fanns 88 medlemmar, 26 kvinnor, 65 män.
Medlemsavgiften för 2018 var 60 kronor.

Möten
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten, (inkl det konstituerande mötet 2017-11-16).
Utbildningar
Nybörjarkurs i biodling genomfördes under våren med 15 deltagare. Kursen hölls i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler, Lidköping.
Drottningodlarkurs genomfördes under försommaren med 4 deltagare, kursen hölls genom
Studieförbundet Vuxenskolan i föreningsbigården Råda.
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