Verksamhetsberättelse för 2015

Harplinge Biodlarförening
(Harplinge Bivänner)
. Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 58 medlemmar varav 51
ordinarie medlemmar i SBR, en hedersmedlem samt 6 medlemmar i lokalföreningen.
. Av 58 medlemmar har endast 16 lämnat in årsrapport. Sammanställningen av deras uppgifter visar att 2014
vintrade de in 236 samhällen och i år 115. Vinterförlusterna var 9 samhällen och honungsskörden gav 1 668 kg
mot fjolårets 6 056 kg.
. I fjol gav föreningsbigården 54 kg honung. I år blev skörden 48 kg och allt såldes till LarsAnders Olsson.
. Föreningen vintrar in 10 samhällen denna höst.
. Under året har möjlighet åter getts att köpa drottningar från bigården för 200 styck. Någon uppgift om någon
utnyttjat denna möjlighet har inte i skrivande stund getts. Dessutom har två avläggare sålts, vardera för 1 100
kronor styck.
. Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 11 personer per gång.
Sammanlagt under alla 11 mötena har 121 personer närvarat, ett bättre resultat än förra året det usla vädret till
trots! Mötena har hållits varannan lördag mellan den 18 april och 5 september detta år under ledning av olika
ansvariga vid varje möte. Dessa har visat arbetet med bina och den 7 november avslutades säsongen med
oxalsyramöte.
. Bertil Ericsson deltog med visningskupa och annat material vid Harplingedagen den 12 september på
Harplinge bibliotek.
. Till honungsbedömningen lämnades 10 burkar in. Då honungsbedömningen ägde rum efter årsmötet kan nu
meddelas att 8 burkar godkändes och att Emil Åkesson fick diplom för Harplinge biodlarförenings godaste
honung 2015.
. Agneta Hammarstedt och Oscar Everås deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.
. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ni medlemmar som skött föreningens bin under året, slungat honungen,
försett oss med oxalsyrablandning 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 2016!
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