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Lunds Biodlare 
 

Verksamhetsberättelse 2021/2022 
(1 oktober 2021 – 30 september 2022) 

 
Styrelsen får härmed till föreningen Lunds Biodlares årsmöte avge sin verksamhetsberättelse 
för tiden 2021-10-01 till 2022-09-30. 

 
Styrelsen  
Ordförande  Per Sjögren 
V ordförande  Karin Herrlander 
Sekreterare  Thommie Magnell 
Kassör  Jan Lundquist 
Ledamöter  Sven Persson 
  Anna Tell 
  Camilla Ländin 
  Thorbjörn Andersson 
 
Funktionärer 
Avelssamordnare Sven-Åke Nilsson 
Sjukdomsansvarig Jan Lundquist 
Kvalitetsansvarig Jan Lundquist 
 
Ombud till Skånes Biodlardistrikt 
Sven Persson, Karin Herrlander, Marie Persson, Verner Jönsson, Maria Roggenfors, Jan 
Lundquist, Thommie Magnell, Katarina Bäckström, Lars Antonsson och Per Sjögren. 
 
Revisorer 
Bengt Jönsson.   
Lars Svensson Suppleant  
 
Valberedning 
Staffan Brandt (sammankallande), Lars Svensson och Hans Skäremo.  
 
Medlemsantal:       
Föreningen hade i september 189 betalande medlemmar varav 35 familjemedlemmar. 
Fördelningen är ~37% kvinnor och ~63% män. 
 
Sammanträden 
 
Årsmöte för verksamhetsåret 2020 - 2021 hölls 2021-11-23 på Linerogården i Lund. 
 
Styrelsemöten: 5 protokollförda styrelsemöten har avhållits. 
Klubben har varit representerad på Skånedistriktets årsmöte och ordförandekonferens som 
bägge hölls digitalt på grund av pandemirestriktioner. 
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Utbildning 
 
Pandemin gjorde att årets nybörjarkurs inte kunde påbörjas som vanligt i januari utan kom i 
gång senare än normalt och avslutades i september istället för i maj. 
 
Årets kurs i Drottningodling ställdes in i sin helhet pga. Corona läget. 
 
Medlemsmöten och aktiviteter 
 
När årets aktiviteter planerades fanns det fortfarande restriktioner för umgänge inomhus 
varför aktiviteterna i huvudsak planerade att genomföras utomhus i så stor utsträckning som 
möjligt. 
 
Ett Bigårdsbesök med Tema Vårutveckling hölls utomhus på Jönstorp under våren.  
Ca: 20 medlemmar deltog 
 
En mycket uppskattad Grillkväll på Jönstorp hölls i juni. Diverse bi-prat och skön samvaro i 
det vackra försommarvädret. Drygt 30 medlemmar deltog. 
 
Ett Bigårdsbesök med Tema Slutskattning, invintring och Varroa hölls på Jönstorp med 
enbart 8 entusiastiska deltagare. 
 
En Tematräff med vax i centrum hölls hos Anna i Måryd. Tillverkning av vaxdukar och 
läppsalva förevisades.  
 
Årets Honungsbedömningen kunde avhållas som tidigare år med provning av 6 olika burkar 
inför 26 medlemmar. Resterande inlämnade burkar, 33, provades av honungs kommittén vid 
ett senare tillfälle. Totalt provades 39 olika burkar 
Klubbens bästa honung korades och den skickades vidare till Skånes bästa honung som utses 
av distriktet. 
Honungsbedömningskommittén har bestått av: Jan Lundquist (ordf.), Sven Persson, 
Thorbjörn Andersson, Marie Persson, Karin Herrlander och Per Sjögren.  
Staffan Brandt tilldelades ett diplom för ”Klubbens bästa honung 2021” på förra årsmötet. 
 
Avelsverksamhet 
Lunds Biodlare bedriver ingen egen avel men samarbetar med Lunds Biavelsklubb och våra 
medlemmar har tillgång till larver från avelsdrottningar om så önskas. 
 
Räkenskaper 
Räkenskapsåret löper från den 1 oktober 2021 till den 30 september 2022 inleddes med en 
behållning på 17 596 kr och avslutades med en behållning på 13 070 kr. 
Anledningen till att vi går ur verksamhetsåret är att vi har haft färre deltagare i vår 
nybörjatutbildning än normalt samt att vi fått ökade kostnader för hemsida och webhotell. 
Årsavgiften till Lunds Biodlare har för ordinarie medlem under 2022 varit 30 kr och för 
familjemedlem 10 kr.   
 
På styrelsens uppdrag: 

 
Per Sjögren 

Per Sjögren 
Ordförande 


