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Vinter. Bina vilar. Tid att njuta av vår goda honung! Foto: Maria Karlsson

Kort information från årsmötet
Lördagen den 15 november träffades 14 medlemmar på Ragunda biodlarförenings årsmöte.
Vi höll till på Älggårdsbergets konferensanläggning i Bispgården och styrelsens kassör, Pirkko,
hade ordnat med fantastiskt fika.
På agendan stod bland annat val av ny styrelse. Då valberedningen, trots gediget sökande, inte
lyckats hitta någon ny ordförande och ersättare av styrelseledamot beslutade årsmötet att
återremittera de båda posterna till styrelsen. I praktiken innebär det att styrelsen får ansvaret
att hitta en lösning. Frågan kommer att tas upp på kommande styrelsemöte, den 8 januari 2015.
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2015.
Fullbetalande medlem 60 kr
Stödmedlem 40 kr
Familjemedlem 40 kr
Juniormedlem ej fyllda 26 år 40 kr
Efter årsmötet berättade Yngve Olsson om den vaxsmältare/vaxgjutare som med hjälp av bidrag
från 3sam/Leader eventuellt ska köpas in till föreningen.
Innan vi skiljdes åt tittade vi på filmen ’Inte bara honung’. En intressant en 90 minuter lång
dokumentär i regi av Markus Imhoof, Schweiz 2012. Filmen är en gåva från en av våra
medlemmar och styrelsemedlem – Erika Mårtensson – och går bra att låna. Hör av dig till Maria
Karlsson, tfn 070-409 49 71 eller via mejl maria@arctica.se om du vill låna filmen!
Årsmötesprotokollet kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.ragundabi.se och på
www.biodlarna.se.
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Inlämnade årsrapporter 2014
10 medlemmar har lämnat in sina årsrapporter. Här nedan ser ni en sammanställning av dem.
Invintrade
samhällen 2013:

Förluster,
antal samhällen

83 st

Avläggare
sommaren 2014

10 st

44 st

Invintrade
samhällen hösten
2014

86 st

Honungsskörd
totalt

2 980 kg

Medlemmar som
odlat drottningar

2 st

Biodlarkurs
Det första kurstillfället har hållits, men det är inga problem att hänga med från om
och med nästa kurstillfälle, 10 februari. Har du vänner och bekanta som är
intresserade av biodling, så tipsa dem om kursen!
De 18 timmar som finns kvar fördelar vi på 6 sammankomster med 3 gånger 45 minuter per
träff . För den intresserade finns SBR:s hemsida "Biodlarna.se"/Utbildning. Här kan man även
anmäla sig till cirkeln direkt till Vuxenskolan via länken "söka biodlarcirklar".
Tid:
Plats:
Innehåll:

Kursledare:

Tisdagar kl 18.30 -21.00 (inkl. fikarast)
Vi hoppas kunna vara i Biblioteket i Bispgården men har inte fått detta bekräftat än.
Under cirkeln kommer vi att använda "Boken om biodling" som huvudbok och
även prova det nya materialet "Utbildningskupan" som är under utarbetning av
SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund). Det är den fösta "Yngelrumslådan" som nu
finns klar med sina fem ramar. Vi ska kika på detta material och se hur mycket vi
ska använda i vår cirkel.
Yngve Olsson, tfn 070-629 13 26, e-post yngve.ol@telia.com
Uno Werner, tfn 070-288 60 44, e-post unowerner@gmail.com

Hur vill du få information?

Vill du låna filmen?

Vi vill veta hur du, som medlem, helst
vill få information ─ som till exempel
styrelseinformation och aktiviteter.

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

Se bifogad enkät.
Enkäten finns även att fylla i digitalt, på
vår webbplats www.ragundabi.se
Tack för din hjälp!

Maria Karlsson, avg. ordförande
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

