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Bikupor i vinterskrud.

Kort från årsmötet 2016
Den 20 november träffades ett antal medlemmar och styrelsen i Gevågs bystuga. Här är lite kort om vad
som togs upp på mötet.
Under barmarksperioden vill vi genomföra 3 biodlarträffar i bigårdar med inriktning på intressanta och
aktuella moment. Håll utkik på vår webbsida, ragundabi.se, och vår Facebooksida.
Medlemsavgifterna för 2017 är oförändrade. Det vill säga fullbetalande medlem 60 kr, stödmedlem 40 kr,
familjemedlem 40 kr, juniormedlem ej fyllda 26 år 40 kr.
Vi avslutade mötet med en relativt ny införd tradition. Den inofficiella tävlingen där vi provsmakade
honung från ett par av våra biodlare i Ragunda. Efter en röstning, så utsågs Maria Karlsson honung till
Årets godaste honung i Ragunda 2016!
Så här ser nya styrelsen ut:
Sammankallande/webbmaster/kontaktperson
årsrapporter, Maria Karlsson
Sekreterare, Pirkko Näselius
Kassör, Sonny Tander
Ledamöter, Jeanette Nilsson, Yngve Olsson, Stefan
Sandberg, Samuel Sandberg
Bihälsokommittén består av hela styrelsen.
Kontrollant av nedfallsprover: Stefan Sandberg
Studieombud för Vuxenskolan: Yngve Olsson

Tack Erika!
Styrelsen tackade
avgående styrelseledamoten Erika
Mårtensson med en
blomstercheck för
hennes mångåriga och
stora insats i Ragunda
biodlarförening.

Årsmötesprotokollet, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt protokoll från konstituerande
styrelsemöte finns ragundabi.se och på vår Facebooksida.
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Fördelar med att vara medlem i vår förening
I dagsläget är vi 31 medlemmar i Ragunda biodlarförening. Vi vet att vi har biodlare i vårt område som
inte är medlemmar i vår förening och vi vill bjuda in dem till oss och ta del av fördelarna av att vara med i
föreningen.
Biodling passar kvinnor, män och alla åldrar och vi vill främja biodlingen i Ragunda och sprida kunskap om
binas stora betydelse för pollinering och biologisk mångfald. Vårt mål är – fler biodlare i vår hembygd.
En viktig aspekt med att vara medlem i föreningen är att man håller sig uppdaterad om exempelvis
eventuella smittor och sjukdomar hos våra bin.
Känner du någon biodlare som inte är medlem, eller om du själv inte är medlem?
Gå in på biodlarna.se och klicka på Bli medlem! Där finns också mer information om vad medlemskapet
innebär.
Här nedan kan du läsa om fördelarna med att vara medlem i Sveriges biodlares riksförbund och Ragunda
biodlarförening:
Lokalt
 Som nybörjare får du hjälp, råd och stöd av erfarna biodlare i föreningen.
 Tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling som till exempel hur man odlar

drottningar, lära om varroabekämpning, få kunskap om olika bisjukdomar och ur vi bekämpar dem
med mera.
 Möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds medlemmarna, såsom möten, studiebesök, utbildningar
med mera.
 Inbjuden att delta i föreningens årsmöte som genomförs i november varje år.
Centralt
 Du är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom Biodlarna.
 Du får Bitidningen.
 Tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor.
 Handla till medlemspris i Bibutiken.
 Försäkra dina bisamhällen till en låg kostnad.
 Prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter).
 Prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris.
 Köp Biodlarnas välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd).
 Köpa rätten till fem stycken EAN-koder.
 Möjlighet att ansluta dig till Biodlarnas gruppanslutning till Svenskt Sigill.
Distriktet
Företräds gentemot myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde.
Delta i vissa verksamheter, till exempel utvecklingsprojekt, sammankomster, resor och utbildningar.




Källa: biodlarna.se

Maria Karlsson, kontaktperson
Tfn 070-409 49 71
E-post maria@arctica.se

Pirkko Näselius, sekreterare
Tfn 070-170 76 42
E-post pim.naselius@ebox.tninet.se

Sonny Tander, kassör
Tfn 070-311 64 31
E-post sonnytander@gmail.com

