Verksamhetsberättelse för 2014

Harplinge Biodlarförening (Harplinge Bivänner)
Hösten 2013 blev varm. I oktober blev det mycket blåsigt. Till mitten av december berördes Sverige av fyra
mycket kraftiga oväder. Den första stormen, Sven, berörde främst den södra delen av Sverige. Några stationer vid
Bohuskusten hade kraftigare vindbyar under Sven än under Gudrun, 2005, och två andra stormar, Simone och
Hilde, gav vindrekord. Januari och februari var till största delen mycket milda men rika på regn. Mest i södra
Sverige fick Havraryd i Halland med 22 millimeter.
Så vintern 2013/2014 innebar i allmänhet den mildaste vintern i Sverige sedan 2008. Vårvintern fortsatte i
mildhetens tecken med en blåsig men mild mars och en ovanligt varm april. För våren sammantaget var det
varmare än normalt i hela landet. I västra Götaland var det till och med mer än 3° varmare. Vid en jämförelse
med tidigare år var våren 2014 den varmaste hittills i Västra Götaland och Halland. Och efter denna varma vår
följde en fantastiskt varm och solig sommar och en mild höst där bina haft svårt att komma till ro, men som när
detta skrivs börjat bli lite grå och regnig. Det blir vinter även i år, den milda september gör dock att även denna
vinter blir mild enligt meterologerna. Källa: SMHI, klart.se.
. Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 54 medlemmar varav 52
ordinarie medlemmar i SBR, en hedersmedlem samt en medlem i lokalföreningen.
. Av 54 medlemmar har endast 16 lämnat in årsrapport. Sammanställningen av deras uppgifter visar att 2013
vintrade de in 217 samhällen och i år 236. Vinterförlusterna var 34 samhällen, avläggare 72 och honungsskörden
gav 6 056 kg.
. I föreningsbigården vintrade vi in 6 samhällen varav 5 överlevde. I fjol gav bigården 48 kg honung. I år blev
skörden 54 kg och allt såldes till Emil Åkesson och Oscar Everås.
. Föreningen vintrar in nio samhällen denna höst.
. Under året har möjlighet åter getts att köpa drottningar från bigården för 150 kronor styck, en medlem gjorde
detta. Dessutom har två avläggare sålts, vardera för 1 100 kronor styck.
. Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt xx personer per gång. De har
hållits varannan lördag mellan den 12 april och 6 september under ledning av bland andra Hans Håkansson och
Ulf Paulsson som visat arbetet med bina och den 1 november avslutades säsongen med ett välbesökt
oxalsyramöte.
. Till honungsbedömningen lämnades 17 burkar in och av dessa godkändes 12.
. Vid honungsbedömningsmötet utsågs Tarmo Mäkinens honung till Harplinge biodlarförenings godaste. Det är
ännu inte klart om Tarmo lämnar ett bidrag till Hallandsdistriktets tävling, Hallands Godaste Honung, vilken äger
rum på Lilla Böslid lördagen den 15 november.
. Bertil Ericsson, Ulf Paulsson och Agneta Hammarstedt deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.
. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf Paulsson, Hans Håkansson, Börge Johansson, Emil Åkesson, Oscar
Everås och alla andra medlemmar som skött föreningens bin under året, slungat honungen, försett oss med
oxalsyra-blandning och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Ronny Bengtsson för
skötseln av gräset i föreningsbigården.
. Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning
att få se er alla igen 2015!
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