Mål for 2021 og budsjett
De siste årene har målet for styret vært å øke tilbudet for lagets medlemmer. Lagsbigården, investering i
utstyr som medlemmene kan benytte seg av, kurstilbud og forskjellige arrangementer gjennom året er
eksempler på dette. Birøkterlaget drives på frivillig basis, og med relativt beskjedne budsjetter.
Hvert år jobber vi med å beholde de arrangementene som er vellykkete og forbedre disse, samtidig som
vi ønsker å fornye oss med nye programposter og trekke til oss ulike målgrupper. Det er god grunn til å tro
at smitteverntiltak vil prege store deler av 2021 og dermed antall besøkende, slik det også har gjort for
2020.
Mål for 2021 er å videreføre opplegget med to arrangementer i løpet av våren, og to om høsten. I tillegg
kommer sommeravslutning og juleavslutning med årsmøte. Birøkterlaget ikke å legge frem budsjett for
kommende år. Økonomien i laget er god, og styret legger opp til en aktivitet i balanse med inntektene.
Bærum birøkterlag ønsker så langt det lar seg gjøre å gjennomføre fysiske møter, men flere arrangementer
i regi av Norges birøkterlag vil nok komme i form av videokonferanser og videomøter.
Fokus for 2021 vil være videreføring av kursvirksomheten overfor nybegynnere og for viderekommende,
samt ha noen uformelle stopp på veien for å slå av en prat om aktuelle temaer i bigården.
Honningbehandling og voks er aktuelle temaer å ta opp. Koronasituasjonen vil naturligvis påvirke
gjennomføring av årsprogrammet.
Sammen med andre kan man få til mer, og birøkterlaget ønsker å inngå et tettere samarbeid med Bærum
Kommune. Tjenestestedet Arbeid og Aktivitet, ved Bærum arbeidssenter tilbyr tilrettelagte produksjonsog tjenesteorienterte arbeidstreningsplasser. Kjerneoppgavene består i tilrettelegging av arbeid for
personer med funksjonsnedsettelser og arbeidstrening med språkopplæring for minoritetsspråklige med
behov for tett oppfølging.
Birøkterlaget inngår en samarbeidsavtalen mellom Bærum arbeidssenter slik at begge parter utvikle gode
tjenester og tilbud etter intensjonen. Bærum Birøkterlag trenger lokaler til møter, oppbevaring av utstyr
og til å slynge honning. Bærum arbeidssenter trenger arbeidsoppgaver til deltakere og arbeidstakere og
kan tilby produkter og tjenester til birøkterlagets medlemmer mot vederlag.
Videre ønsker birøkterlaget å inngå en avtale med Bjørnegård aktivitetshus ved Jong i Sandvika. Ideen er
at vi kan ha kuber der for nybegynnere, holde foredrag om bier og birøkt, eller annen aktivitet på
Bjørnegård mot at vi får benytte oss av lokaler de har. De har arealer som passer godt for foredrag,
undervisning, julebord med mer.
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