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Sälgen växer snabbt och är en av de växter som blommar tidigt på våren. Sälgblommornas nektar är
viktig vårföda för våra bin.

Kort från årsmötet 2015
Den 15 november träffades ett antal medlemmar och styrelsen i Gevågs bystuga. En av punkterna på
årsmötet behandlade en stadgeändring. Valberedningen har haft problem med att hitta ny ordförande
och därför beslutades, under punkt 10 i protokollet, att styrel-sen ska bestå av ordinarie ledamöter.
Avgående styrelseord-förande, Maria Karlsson, står kvar som sammankallande.
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.
Medlemsavgifter är oförändrad för 2016. Det vill säga fullbetalande medlem 60 kr, stödmedlem 40 kr, familjemedlem
40 kr, juniormedlem ej fyllda 26 år 40 kr.
Förutom fika, med jättegott fika som Pirkko bakat, så hade vi också
en inofficiell tävling där vi provsmakade honung från flera av våra
biodlare i Ragunda. Efter en röstning, så utsågs Yngve Olssons
honung till Årets godaste honung i Ragunda – grattis Yngve!
Tack Elisabeth!
Styrelsen tackade avgående
styrelseledamoten Elisabeth Moberg
med en blomma för hennes
mångåriga och stora insats i Ragunda
biodlarförening.

Årsmötesprotokollet finns ragundabi.se och på vår Facebooksida.

Maria räcker över vandringspriset
för Årets godaste honung till
vinnaren Yngve Olsson.
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Var med och bidra till forskningen om
klimatförändringens effekter för biodling
Det förändrade klimatet ändrar förutsättningarna för biodlingen. I ett nytt samarbetsprojekt mellan
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket kan DU bidra till att få fram ny
kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa,
honungsproduktion och pollinering.
Projekt Bikalendern är ett medborgarforskningsprojekt. Forskningsdata kommer att samlas in av frivilliga
biodlare i samverkan med forskare. Eftersom projektet ska omfatta hela landet kan inte forskarna samla
in data själva. Din hjälp behövs!
Som deltagare ska du efter bästa förmåga göra observationer av när dragväxter blommar och när bina
drar. Utöver detta ska du göra några observationer av bisamhällets tillväxt och status, samt
lövsprickning och höstlöv hos några träd. Läs mer och anmäl dig på webbsidan bikalendern.se.
Källa: bikalendern.se

Glöm inte att ta nedfallsprover!
Våren är på gång! Det betyder att det snart är dags för rengöring eller
byte av botten i bikuporna.
Det är mycket, mycket viktigt att vi alla tar nedfallsprover för att göra
det vi kan för att hindra varroan att få fäste i vårt län.
Gör så här: Samla in en kaffekopp nedfall som du har rensat från
döda bin. Låt nedfallet torka ex på ett tidningspapper i fönstret.
Nedfallsprovet får inte ha någon fukt kvar för då möglar det. När
nedfallet är absolut torrt kan du skicka det till Uno Werner, Österede 167, 840 73 Bispgården. För kontakt
med Uno ring mobil 070 -288 60 44 eller e-posta unowerner@gmail.com.
Om du vet hur du testar ditt nedfall själv, så är det viktigt att du meddelar resultatet av din test (även om det
är OK vilket vi verkligen hoppas att det är) Vi vill veta hur många som testar sina bin - helst ska det var 100 %!
Läs gärna mer om varroakvalsteret på www.biodarna.se/bin och biodling/bihälsa/bisjukdomar och
parasiter/varroa.

Maria Karlsson, sammankallande
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

Erika Mårtensson, kassör
Tfn 076-108 58 90
E-post erika_martensson@telia.com

