
På grund av rådande coronasituation har vi inga fysiska möten inomhus till en början. 

I stället gör vi så här. Särskilt för nya biodlare men även för de som vill repetera. 
Vi tittar var och en hemma på en youtubefilm före mötet. För att vara med ska man vara medlem. För nya 
medlemmar se hur man går med i föreningen under medlemskap. 
När ni tittat på filmen har vi en timmes web möte (Zoom eller liknande) med diskussion och frågor. Anmälan till 
serien av webmöten per mail till svante.frid@gmail.com. Länkar till youtube kommer distrtibueras i god tid före 
mötet. 
Så fort det är möjligt går vi över till fysiska möten och försöker få till den uppskjutna honungstävlingen. 
Alla möten utomhus i parken kommer att genomföras och med nödvändig försiktighet. 
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    Ansvarig 
Lördag 20 feb   9.30-10.30 webmöte Titta på youtube före mötet 

https://www.youtube.com/watch?v=w2L1Y13ziG4&t

=2217s På web mötet blir det frågor och 
diskussion 

Svante 

Lördag 27 feb   9.30-10.30 webmöte Året i bigården    

Lördag 13 mars 9.30-10.30 webmöte Avläggare, utökning  

Lördag 20 mars 9.30-10.30 webmöte Bihälsa. Hur håller jag bina friska  

Lördag 27 mars 9.30-10.30 webmöte Honungshantering, vaxhantering  

mars -- 
--april 

Aviseras när bina 
rensningsflugit 

Parken Kontroll efter rensningsflygning. Finns mat 
kvar ? 
Viktigt efter denna speciella sena vinter 

 

Lördag 10 apr   9.30- ca13  inställd  
Lördag 17 apr  9.30-11.30 Zoom Zoom möte. Bisurr med allmän diskussion 

och frågor (Alla frågor är välkomna. Ingen fråga 
är för dum) 

Svante 

Lördag 24 apr  9.30-11.30 Parken Ev. Genomgång av kuporna Lars M. 
Lördag 8 maj   9.30-11.30  + 

+ 13 - 16 
Fm. Parken 
Em. hos Svante 

Genomgång i parken +  
+ em. Vaxprägling om corona tillåter, hos 
Svante 

Charlotta  
Svante 

Lördag 15 maj 9.30-11.30  Scoutstugan Drottningodling i teorin  (ev. på zoom)    
Onsdag xxxx    18.30-20  Besök hos biodlare i föreningen  
Lördag 22 maj 9.30-11.30  Parken Omlarvning,  drottningodling  
Onsdag 2 jun      18.30 - 20 Parken Till parningskupor  
Lördag  5 jun.     9.30-11.30 Parken Utökning och drönarutskärning Elisabeth 
Onsdag xxxx       18.30 - 20  Besök på Bergianska  Karin kollar ev. 

flytt till höst 
Lördag 19 jun.   9.30-11.30 Parken Hitta drottningen  + drottningbyte Björn 
Lördag 3 jul.     9.30-11.30 Parken Säsongsavslutning (+ ev. drottn. byte) Pi 

 jul – aug Parken Sommarpassning  

Lördag 28 aug.   9.30-11.30 Scoutstugan  Slungning och invintring Svante 
Lördag 4 sept.    9.30-11.30 Scoutstugan Biväxter Karin  och Björn 
Lördag 18 sept.  9.30-11.30 Scoutstugan Sommarens erfarenheter Pi 
Lördag 2 okt.      9.30-11.30 Scoutstugan reserv  
Lördag 16 okt.    9.30-11.30 Scoutstugan Vaxpyssel - vaxdukar, salvor mm  Linda 
Lördag 13 nov.   9.30-11.30 Scoutstugan Hur gör jag höstens oxalsyrabehandling, 

utdelning av påsar 
Lars M. 

Lördag 20 nov   9.30-11.30 Scoutstugan Årsmöte med honungsprovning Styrelsen 

 
 
 


