Årsmelding Bergenske og Sotra Birøkterlag 2021
Bergenske (etablert 1900) og Sotra (etablert 1979) Birøkterlag ble slått sammen 13 januar 2021 og
dette er således første årsmelding for det sammenslåtte laget. Vi har flyttet Bergenske inn i Sotra sitt
birøkterlag av praktiske årsaker.
Styret har i året hatt 7 styremedlemmer i en overgangsperiode for å samle de to lagene. Styret har
bestått av leder Vegard Helland, kasserer Elsi Hauger, styremedlemmer Manuel Hempel, Mads Hus,
Leif Helge Molvik, Leila Fried, Fredrik Lindseth. Vara har vært
Valgkommiteen har bestått av Trine, Angete Andersen, Henrik Storm og Marit Ubbe.
Styret har en kvinne andel på 28%.
Styret har i perioden hatt 7 styremøter. Styret er inndelt i ulike ansvarsområder der noen av
områdene er det medtatt flere medlemmer der det har vært ytterligere møter som eksempelvis
Vossamøte komiteen.
Styremøtene har alltid vært lagt opp ti gjennomgang av ansvarsområde, der hvert styremedlem må
jobbe med sine ansvarsområder mellom møtene. Dette synes å ha vært en struktur som har fungert.
Varamedlemmene har ikke vært kaldt inn til møter.
Året har vært preget av pandemi, og satt sine store begrensninger i forhold til å samles, tiltross for
dette har styret fått gjennomført mye av arbeidsplanen fremlagt på forrige årsmøte.
Laget har i skrivende stund 312 registrerte medlemmer, av disse er 12 familiemedlemskap. Laget har
ingen støttemedlemmer, det er det heller ikke lagt opp til.
Yngste registrerte medlem er 10 år, og eldste er 88 år – Medlemmene fordeler seg med 119 kvinner
og 193 menn.
Medlemmers tillitsverv andre deler av organisasjonen: Vegard Helland er leder i Hordaland
birøkterlag. Fredrik Lindseth er styremedlem i Hordaland Birøkterlag, Bjarte Tennfjord er
styremedlem i Norges birøkterlag
Sukkeravgift
52 av lagets 312 medlemmer har søkt om refusjon av sukker via nettsidene til norbi/minside. Disse
har til sammen 1021 bikuber, og benyttet 15963 kg, som gir et snitt på 15,63 kg pr kube for
sesongen 2021. Styret godkjente alle søkere, men noen søkere hadde brukt/søkt om mer enn de 25
kg som er satt, disse fikk dette redusert.
Sosiale medier
Den største aktiviteten i laget er på vår eigen interne Facebook-gruppa der medlemmer kan dele det
som skjer, og stille spørsmål om bier i Birøkt i Vestland som hadde 296 medlemmer i 2018, 392
medlemmer i 2019 og 482 medlemmer i 2020 og nå i skrivende stund 658 medlemmer. Vi har også
opprettet en egen gruppe kun for betalende medlemmer som heter BSBI den har utelukkende
betalende medlemmer og har teller nå 84 brukere. Våre medlemmer er også aktive på den sentrale
«Ferske birøktere», «Norsk Hobbybirøkt» og andre sider for birøkt.
Bergenske og Sotra birøkterlag i Media
Vi har hatt noen fine innslag i TV2 med Leif Helge Molvik og biesafari. Dette var et innslag i TV2 som
beskrev virksomheten der ute i Molvik på en nydelig måte. Manuel Hempel og også hatt et inslag

Manuel Hempel har laget en fint foredrag om bier og Burgere Manuel Hempel Food & Drink &
Environment Video Presentation: Of Bees and Burgers (pechakucha.com)
Medlemsmøter
Vi har invitert medlemmene med på et kickoff møte på zoom tildlig på sesongen for å sparke i gang
årets birøktersesong. Utover dette har det ikke vært avholdt felles medlemsmøter. Andre
medlemmemsmøter slik de vi tidligere har hatt på Bien Bar har ikke latt seg gjennomføre, men det
oppfordres til å ta tak i slike arrangementer så raskt det lar seg gjøre.
1) Pollineringsrapport
Bergenske og Sotra Birøkterlag har samarbeid med flere fruktlagre i Hardanger og leverer hvert år
nærmere 250 bikuber for pollinering. Av dette har laget en inntekt på 50,- pr kube i avtalen til
dekning av kostnader i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Alf Helge Søyland har hatt
ansvaret for å koordinere forberedelse og utsetting av kuber i Hardanger. Pollineringsperioden
strekker seg fra 20 april til 1 juni. Alf Helge fakturerer fruktlagrene for jobben direkte.
2) Økonomiansvarlig rapporterer; Elsi Hauger
Regnskapsprogram.
Etter sammenslåing av de to birøkterlagene og anmodning fra revisor, ble det bestemt at vi skulle
avslutte Mammut programmet og gå over til Visma e-Accounting.
Bank.
Gammel DnB konto og konto i Fana Sparebank ble avsluttet i starten på året. Laget har nå kun en
konto i Sparebanken Vest; 3628 51 19647. Det er for øvrig den gamle kontoen fra Sotra Birøktarlag.
Vi har videreført VIPPS konto fra Sotra Birøktarlag med nr: 596174
Vi videreførte Grasrotandelen fra Sotra Birøktarlag og her kan vi godt få flere på listen.
Grasrot andel
Bergenske og Sotra Birøkterlag er med i grasrotandelen til Norsk tipping. 40 personer har gitt sin
tilknytning til laget via Norsk tipping og inntektene herfra løper seg til 14615 i skrivende stund. Vi
håper at medlemmene kan oppfordre familie og venner til å registrere Bergenske og Sotra
Birøkterlag som mottaker av grasrotandelen sin.
Krav/inkasso.
Et økonomisk krav til tidligere medlem av Sotra birøktar lag ble presisert og sendt som krav til
vedkommende. Det har ikke lykkes å komme til enighet. Beløpet er delvis kursmateriell som er tatt
ut fra laget men ikke betalt, og delvis kursavgift som er fakturert direkte fra medlem til
kursmedlemmer. All dokumentasjon som vi har hatt, er sendt med saken til Visma Financial Solution
for videre prosess. Totalt beløp kr 44 220,- Dette beløpet fremkommer som kundefordring i
regnskapet. Det er ikke gjort avsetning for tap for deler av dette beløpet.
Fond.
Våren 2021 ble det bestemt at vi skulle sette litt av kapitalen vår i fond. Dette ble realisert i juli og
det innskutte beløpet på kr 226 500 er i skrivende stund steget til kr 236 557. Kr 26 500 er penger
som ble startet som et kultur – og premiefond i gamle Bergenske birøkterlag i 1919. I 1924 var

summen kommet opp i kr. 2000. Disse pengene står i et eget fond. De har i lang tid stått på en 0%
rentekonto, så nå håper vi at de kan vokse litt. Pr dd har dette fondet en verdi på kr 28 832.
Kurs og konferanser.
En av hovedinntektskildene til laget er Nybegynnerkurs. Vi har de siste årene kjørt slike kurs med ca
60 deltagere. Vossamøtet er samlet på egen inntekts og kostnadskonto i regnskapet. Disse midlene
rår arrangementskommiteen over. Vossamøtet gav et lite overskudd.
Søknader om penger.
I mai ble det søkt om et ekstra tilskudd for de som hadde fått tildelt momskompensasjon forenklet
modell i 2019. 1. september 2021 ble det søkt om momskompensasjon for 2020 i Lotteri – og
Stiftelsestilsynet. Vi baserte søknaden på regnskapet fra Bergenske birøkterlag da det var størst. Vi
fikk søknaden i retur med noen spørsmål. Disse ble besvart, så nå gjenstår det å se om den gikk
igjennom.
Studieforbundet har etter søknad tildelt oss en del midler på bakgrunn av kursvirksomheten vår.
3) Utstyrs ansvarlig rapport; Fredrik Lindseth
Laget har i år fått leid seg et lager hos OK Minilager i Gravdal og fått samlet alt felles utstyr her.
Tidligere år har utlån av utstyret vært problematisk med utstyr spredd for alle vinder og ingen
oversikt over hvem som låner hva og hva som er tilgjengelig.
Med dette nye opplegget har det vært en betydelig økning i utleie av utstyr nå i sommer og i høst så
dette skal vi fortsette med.
Utstyrsansvarlig følger også med at utstyret er i stand og vurderer om vi skal bytte ut noe av det vi
har eller anskaffe nytt til neste sesong. Medlemmene må gjerne komme med ønsker til styret
Lagets materiell: Sublimator for oksalsyre til fritt lån for lagets medlemmer. Annet inventar: • 4-rams
handslynge • 4 rams motorslynge med slyngesil • 2 vokssmeltere • 15 birøktardressar for barn med
hanskar, alt påsydd bergenske sitt emblem • Sjølis honningløsner (bordmodell)
Den ene vokssmelteren er ikkje lokalisert på en stund. Utstyret må merkes tydelig, og medlemmene
har en forpliktelse i å vite kor de lånte frå, samt kor de leverte videre.
4) Kompetanse ansvarlig sin rapport; Manuel Hempel
Vossamøtet
Vossamøtet, en årlig birøktkonferanse som holdes på Voss, er lagets største arrangement og arena
for faglig utveksling. Som leder av Vossakomiteen fungerte jeg som broen mellom selve komiteen og
styret til Bergen og Sotra birøkterlag. Komiteen, som er sammensatt av Manuel Hempel, Leif-Helge
Molvik og Marit Ubbe har ansvar for gjennomføringen av Vossamøtet. Dette innebærer ansvar for
økonomien, utvalg av og kommunikasjon med foredragsholdere, organisasjon av programmet,
markedsføring på sosiale media, på nettsiden og i birøkteren samt utvalg av konferanselokalene og
kommunikasjon med hotellet.
I år hadde vi et variert faglig program som dekker ulike fagfelt fra birøktteknikker,
honningbehandling, ville pollinatorer, vitenskap, regnskap, varroa og biehelse. Målet har vært å
organisere en konferanse som er relevant for alle medlemmene (og alle interesserte) uavhengig av

driftsform og -størrelse. Vi hadde til sammen 15 foredrag, fordelt over 3 dager, med lokale,
nasjonale og internasjonale foredragsholderne.
Som nyhet i 2021 tilby vi en digital pakke som inkluderte de 3 innlegg som ble holdt digitalt (og ble
vist i plenum) og hadde «birøkt in norden» som felles tema. Dette inkluderte en birøkter fra
Finnmark og 2 kanadiske birøkter fra Manitoba og Yukon.
I tillegg viste vi den offentlige premieren av dokumentarfilmen «bienes kamp» og hadde to
distributører av birøktteknikk som utstiller med på konferansen.
Til sammen ble det 130 deltaker og 14 foredragsholder over helgen og arrangementet har skapt et
lite overskudd (se årsregnskap).
Kick-off møtet
På årets kick-off møte som fungerte som lanseringsevent etter sammenslåingen av Bergenske og
Sotra birøkterlag hadde vi 2 faglige innlegg. Leif Helge Molvik presenterte årshjulet i bigården og
Manuel Hempel har holdt et faglig innlegg om Varroakompetanse.
Dronningavl
Pga av stort trykk og kapasitetsutfordringer på parasteasjonene våre gjennom sesongen ser styret
etter alternative pareområder. Disse skal ikke være renavlsområder, men er godt egnet til friparing
pga av en dominans av en hvis rase i det større området. Vi har identifisert Bergen sentrum som et
mulig område for friparade krainerdronninger pga en stor krainerdominans i området. For å
forbedre situasjonen har jeg vært i kontakt med flere birøkter i sentrumsområde for å bytte gamle
dronninger mot krainer dronninger ved anledning. Målet er å skaffe alternativer til parestasjonene
for de som ikke avler aktivt, men ønsker seg uansett gode, snille dronninger til avleggerproduksjon.
5) IT og Sverme ansvarlig Mads Hus rapport:
Me hadde i år kring 40 innmelde svermar, perioden mai/juni var dei fleste. Men me fekk alt inn
fyrste svermen i april. Denne var ein fjorårs sverm. Det var nok det fine været, som gjorde at biesamfunn utvikla seg kjapt, og sverma mykje. Enkelte dagar, så gjekk eg på jobb kl 07:00, etter alle
svermane var i svermebigarden. Så var klokka 02:00, før eg kom heim.
Innan datadelen, så har eg drive IT support for leiinga. Her svarar eg på det meste, innan IT relaterte
ting. Dette året har me gått til innkjøp av : Fluent Forms, for å marknadsføra laget ut mot
medlemmene. Men det ser ut som om dei som burde fått eposten ikkje opnar denne. Me har 70% av
mottakarane, som les meldingar ifrå laget. Kva skal til for å få denne % opp? Det er litt dårleg, når
30% av brukarane ikkje les eposten me sender ut. Websiden bsbi.no er på plass men vi skulle gjerne
hatt meir historikk frå Sotra Birøkterlag.
På grunn av store mengder data, så måtte me gå frå gratis DropBox abbonement, til JottaCloud.
Jotta vart valt, sidan dette er eit Norsk firma.
6) Kursansvarlig Leila Frids rapport
Nybegynnerkurs
Nybegynnerkurset startet 8. mars med 59 deltagere. Teori ble formidlet av Manuel Hempel via zoom
over to kvelder om våren og en avsluttende del november. På de teoretiske samlingene var det fem
deltagere med fra Sunnhordaland.

Praksis startet opp i april, der deltagerne var oppdelt i 6 grupper. Det var 7 praktiske samlinger fra
april til desember. For hver praksis ble det vurdert tiltak og tilpasninger i forhold til korona. Alle
praksistidspunkt kunne gjennomføres i henhold til anbefalinger og påbud. Instruktørene var veldig
fleksible og tok imot deltagere individuelt der en måtte tilpasse etter smitteregler. Birøkterdrakt og
uteaktivitet var med på å gjøre det mulig for gjennomføring.
Det er viktig å kunne gjennomføre kurset for at nye birøktere skal bli trygge når de håndterer egne
bier og følgelig lagets plikt å kunne strekke seg langt for å ivareta nye birøktere.
I løpet av kurset bestilte deltagerne samlet om lag 90 avleggere. Det er få av disse som ikke ennå har
fått kunne hente sine avleggere. Stor takk til de som bidro til å levere avleggere til nybegynnerne.
Kurset avsluttes med praktisk visning av oksalsyrebehandling.
Kurset blir støttet av Studieforbundet Natur og miljø. Instruktørene på kurset var Atle Allertsen,
Vegard Helland, Alf Helge Søyland, Andreas Kaarbø, Dan Sundhordvik og Leif-Helge Molvik. Leila Frid
sto for organisering av kurset, søknad om støtte og for salg av avleggerne.
Dronningavlskurs
Det ble gjennomført dronningavlskurs og interessen var enorm. Kurset var gratis for medlemmene.
Påmeldingen måtte lukkes allerede etter få dager pga stor pågang. Det var 40 deltagere som fulgte
kurset for den praktiske delen.
Teorien ble gitt av Nicholas Pitan over zoom. Her var det mulig for alle å melde seg på mot en avgift
på 100 kr.
Den praktiske delen ble gjennomført med fire grupper på ti deltagere i hver gruppe. Instruktørene
var Marit Ubbe, Vegard Helland, Leif-Helge Molvik og Alf Helge Søyland. Administrator var Leila Frid.
To av gruppene måtte avlyse tredje praksis pga dårlig vær.
Siste praksis medførte at en skulle få reise til parestasjon med parekasetter. Kursdeltagerne kunne ta
med seg tre parekasetter hver.
Kurset ble støttet av Studieforbundet Natur og Miljø. Det ble søkt om støtte hos kommunen, men
denne ble avslått.
Sertifiseringskurs
Nytt for året var at sertifiseringskurset skulle gjennomføres uten lærer og organiseres lokalt som en
studiering. Påmelding, betaling og kursbevis skulle gjennomføres via norbi.no sentralt i kontakt med
Norges Birøkterlag og i samarbeid med kursansvarlig lokalt. Det ble lagt ut et interesseskjema på
lagets nettside bsbi.no der man kunne melde seg for gjennomføring av kurset. Når 4-10 deltagere
hadde meldt sin interesse ble det satt opp nye kurs av kursansvalig.
I løpet av året har det vært 34 birøktere som har gjennomført kurset og fått sertifiseringsbevis.
6) Sykdom og voksbehandlings ansvarlig Leif Helge Molviks rapport
* Bergenske og Sotra birøkterlag skal arbeide for at alle lagets medlemmer sjekker varroatrykket i
kubene sine. Det har blitt oppfordret til å måle naturlig nedfall av varroa i uke 25. Vi er nå i en
situasjon hvor vi trolig har varroa i store deler av medlemmene sine bifolk. Alle må behandle med
oxalsyre nå i år slik at vi får bedre kontroll på hvor mye varror vi har og hvor i lokallaget vårt det er

verst. * Bergenske og Sotra birøkterlag skal arbeide for at alle lagets medlemmer behandler bifolk
med oxalsyre etter behov. I etterkant av Vossamøtet ble det opprettet en spørreundersøkelse hvor
lagets medlemmer kunne melde sin interesse for gratis oxalsyre. Å kjøpe inn oxalsyre på felles slik at
så mange som mulig behandler bifolkene sine med oxalsyre er en liten kostnad for laget. Har man
bare noen få bifolk så er det både dyrt og mye arbeid å kjøpe inn og blande på egenhånd, så vi håper
at dette initiativet fra styret fører til at vi nå får behandlet bifolk som eller ikke hadde fått behandling
mot varroa. Det er nå kjøpt inn nok oxalsyre til å behandle 500 bikuber. * Bergenske og Sotra
birøkterlag skal arbeide for at alle lagets medlemmer bidrar i voksdugnaden. Det er fremdeles
vokskrise i Norge og nå leveres det inn bare 1/3 av den voksen som kjøpes. Dette er ikke bærekraftig
i lengden og fortsetter vi slik så vil byggevoksen bli enda dyrere og vanskelig å få tak i. Alle birøktere
som har holdt på i noen år skal bytte ut nok voks til at det blir overskudd av voks og dermed skal
man kunne levere inn mer voks enn man kjøper tilbake. Hvor blir villbygg og skrellevoksen av? Det
har flere ganger i år blitt oppfordret til å ta vare på all voks, smelte det og levere det til
Honningcentralen eller andre oppkjøpere som kan få voksen vår tilbake i vokskretsløpet.
Hans Christian Berntzen har vært lagets faste vokssmelter for dem som ikke har fått dette gjort selv.
Han har bidratt til å få inn en god del kilo voks ekstra. Hans Christian har nå valgt å trappe ned som
birøkter og er i ferd med å avvikle dette, så denne høsten smeltet han sin siste omgang med voks. Vi
takker for det engasjementet som Hans Christian har lagt ned i denne voks dugnaden. Er det noen
som vil ta over jobben, vil det kommende styret helt sikkert sette pris på tilbakemeldinger fra deg.
Innsatsen til Hans Christian har i år bidratt til 48 kg innlevert voks, og 76 kg i 2020.
Avlsarbeid
* Bergenske og Sotra birøkterlag skal arbeide for at lagets medlemmer har tilgang til godkjente
parestasjoner. Birøkterlaget har i år hatt 2 parestasjoner som lagets medlemmer har kunnet benytte.
Krainer på Dale og Buckfast i samnanger. 91 krainerdronninger ble meldt inn til stasjonen på Dale og
169 ble meldt inn til stasjonen i Samnanger. Hvor mange av disse dronningene som ble fullgodt paret
har vi ikke klare tall på. Det har vært litt utfordringer i år med antall samtidige parekasetter på
stasjonene og trolig røving mellom parekasetter på buckfast stasjonen i Samnanger. Neste år vil det
bli strengere regler for de som ønsker å benytte lagets godkjente parestasjoner. * Bergenske og
Sotra birøkterlag skal arbeide for at lagets medlemmer kan larve om fra elitedronninger. Det ble i år
arrangert omlarvingsdag i birøkterlaget 26.05.2021. Alf Helge Søyland, Vegard Helland og Leif-Helge
Molvik var de 3 av lagets medlemmer som stilte med godt genmateriale i år. * Bergenske og Sotra
birøkterlag skal arbeide for at alle lagets medlemmer bytter dronninger jevnlig. Det ble arrangert
gratis dronningavlskurs og 40 deltakere ble med på dette kurset. Kurset hadde 4 samlinger hvor den
første var teoriundervisning via Zoom og de 3 siste dagene var praksis ute i bigårder til 4 av lagets
medlemmer. Vi håper at alle deltakerne på dronningavlskurset har fått frem gode dronninger til
innvintringen. Det har også blitt solgt en del dronninger mellom medlemmer i laget vårt, men vi ser
at behovet for nye dronninger er større enn det våre medlemmer klarer å produsere. * Bergenske og
Sotra birøkterlag skal arbeide for at alle nybegynnere får tilbud om å kjøpe bifolk lokalt.
Det har i år blitt solgt over 70 avleggere til nybegynnerne våre, de fleste fikk avleggerne sine i starten
av juli.
Pga av stort trykk og kapasitetsutfordringer på parasteasjonene våre gjennom sesongen ser styret
etter alternative pareområder. Disse skal ikke være renavlsområder, men er godt egnet til friparing
pga av en dominans av en hvis rase i det større området. Vi har identifisert Bergen sentrum som et
mulig område for friparade krainerdronninger pga en stor krainerdominans i området. For å
forbedre situasjonen har jeg vært i kontakt med flere birøkter i sentrumsområde for å bytte gamle

dronninger mot krainer dronninger ved anledning. Målet er å skaffe alternativer til parestasjonene
for de som ikke avler aktivt, men ønsker seg uansett gode, snille dronninger til avleggerproduksjon.

Bieåret 2021
1) overvintring
Overvintring har vært litt variert, fra de som ikke har mistet noe til de som har hatt større tap. Jeg
har ikke noe inntrykk av at året i år har vært noe annerledes enn tidligere.
2: Vårutviklingen i bifolket
Det har vært få frostdøgn senvinter og på våren. Men vi fikk noen frostnetter i april som satt kubene
litt tilbake, dette hentet seg for inn igjen etter med god varme i blomstringen deretter. Kuber som
har stått trekkfullt (fra nord) har hatt vesentlig dårligere utvikling enn de som har stått skjermet i
denne perioden.
3: Svermingen
Det har vært langt mer sverming rapportert inn til laget i år enn det har vært de siste årene. Dette
kan nok ha sammenheng med det varme vårværet og den fine utviklingen vi hadde i kubene fra mai
og utover våren/ sommeren.
4: Sommerværet frem til lyngtrekket (20. juli)
Litt vel tørt og varmt. Vi hadde en stor brann i et stort kystlynghei område i Øygarden i sommer, der
noen hus og store områder ble brannherjet. Store boligfelt ble evakuert, men disse ble heldigvis
reddet. Vi hadde 6 dager med under 15 grader i juni og juli totalt. Så biene hadde optimalt flyvær. Vi
undres på om det er et godt klokkelyng år, men har ikke fått dette bekreftet.
5: Sommertrekket (blomstring, resultat og eventuelt annet)
Fruktblomstringen var litt forsinket grunnet noen frostnetter i april, men det fine været gjorde at
bringebærene ble relativt tidlig, disse trekkene overlappet hverandre. Det rapporteres om godt
lindetrekk (Vill lind (småblad linden) i Hardanger, men ikke i bynærestrøk der det gav ingenting (park
lind). Lind er vekselbærene, de gir ikke likt hvert år.
6: Været under lyngtrekket og innvintringen
Det har vært svært varmt og tørt helt frem til utgangen av september.
7: Lyngtrekket (blomstring, resultat og eventuelt annet)?
Lyngtrekket startet midten av juli og gav litt ut august. De som står langs kysten i ytre strøk har
rapportert veldig bra, mens de litt innover i fylket har rapportert om veldig tørr honning, og dårlig
resultat.
8: Bienes tilstand
En fin utvikling fra sommeren og en veldig varm høst har gjort sitt til at det har vært yngel i kubene
ganske lenge og kubene har vært sterke ved inn-vintring.
9: Kommentarer for dette året (to setninger):

Et varmt og fint år, med vår/ sommer/ høst temperaturer som var helt fenomenale. Vi har hatt godt
trekk fra tidlig vår med godt trekk fra fruktblomstring, vi har hatt et godt bringebærtrekk men noen
steder har det vært litt for tørt for lyngtrekket, men ute ved kysten har lyngtrekket vært
innrapportert som bra. For røktere som var med på alle 3 trekkene kan det rapporteres om 25-30 kg
pr trekk/ pr kube noe som gjør at sesongen her vest egentlig må oppsummeres som formidabel og
helt utenom det vanlige.
Som leder av styret i Bergenske og Sotra Birøkterlag, synes jeg at laget har fått gjennomført flere
viktige aktiviteter med god kvalitet tiltross for begrensningene pandemien har gitt oss. Jeg synes
styret har fungert godt, selv om vi har hatt 7 styremedlemmer inneværende periode som eer 2
ekstra. At vi var 7 styremedlemmer var som en overgangsordning for å ha representanter fra begge
de sammenslåtte lagene. Jeg takker alle styremedlemmer, og andre medlemmer som har bidratt for
laget i året som har gått. Uten dere hadde vi ikke klart dette arbeidet.

Bergen 24. november 2021 (revidert 13.01.22 ihht årsmøte vedtak)
Vegard Helland
leder Bergenske og Sotra Birøkterlag

