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Föreningen har vid verksamhetsårets slut 88 medlemmar. 

Under året har styrelsen haft 4 protokollförda möten. 

Verksamhetsåret inleddes med honungsbedömning den 14 oktober. I år kunde vi återgå till att träffas i 

samband med honungsbedömningen. Göran Eriksson tyckte att vi skött oss bra och då han hotat med att 

sluta som sammankallande för kommittén den dag alla fick godkänt så var det väldigt nära att han fick 

infria sitt löfte den här gången. Honungsbedömningen ägde rum i Studieförbundet vuxenskolans lokaler i 

Nässjö. Bedömningen var som vanligt välbesökt, antalet inlämnade burkar var 44. I väntan på resultatet 

erbjöds fika och provsmakning av honung. 

Nytt för året var att föreningen inte ombesörjer mottagande av vax och ramar för vidarebefordran till 

Töreboda. Arrangemanget har varit populärt men den långa och omfattande transporten med väldigt tung 

last har varit svår att lösa. Då vi har närmare lösning för detta i form av Orrhaga biredskap i Eksjö så 

rekommenderades inlämning där om medlemmarna inte hade någon annan aktör man föredrog. 

Årsmötet 2021 hölls den 21 november i Studieförbundet vuxenskolans lokaler på Bäckgatan 4 i Nässjö. 

Efter årsmötet hölls kom Göran Bergh från Orrhaga biredskap och berättade hur hans biodlingskarriär 

startade och om sin verksamhet. Efter det avhölls paketauktion och så avslutades sammankomsten med 

att föreningen bjöd på traditionsenlig smörgåstårta. 

I januari var det meningen att kursen i biodling skulle starta. På grund av fortsatt höga smittotal av covid 

och rekommendation om att inte samlas i grupper så sköts starten fram till april. Den har genomfördes 

med åtta deltagare av Katarina Hjalmar och Johnny Johansson som kursledare med bistånd av gästande 

biodlare. Kursen arrangerades i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, liksom flera av våra träffar 

som har ett pedagogiskt inslag. 

Länets årsmöte genomfördes via Zoom i februari i år och vår ordförande deltog. 

På vårmötet den 7 april besöktes föreningen av Sture Käll, ordförande i distriktet, som berättade om 

distriktets verksamhet. 

Den 10 april hölls en honungsbedömningskurs i Huskvarna där tre representanter från honungskommittén 

i vår förening deltog. 

Distriktet arrangerade en trevlig heldagsträff på Åsens by den 4 juni som två representanter deltog på.  

Den 19 maj genomfördes en medlemsträff under enklare former vid Lionsgrillen i Lövhults friluftsområde. 



Traditionsenligt genomfördes larvning den 6 juni. Intresserade kunde komma till Beng-Olof Hultgren i Isåsa 

för att larva från material av den avelsdrottning föreningen har hos honom. 

Den 7 september genomfördes också en medlemsträff på hembygdsgården i Forserum, där vi fick en 

guidning, och som avslutades med grillmöjlighet eller fika med medhavd matsäck. Studieförbundet 

Vuxenskolan delfinansierade träffen. 
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