Kallelse till årsmöte i Ragunda biodlarförening
Du kallas till årsmöte söndagen den 19 november klockan 13.00 i Gevågs bystuga.
Se dagordning, motion och vägbeskrivning på följande sidor. Styrelsen bjuder på fika.
Meddela mig via mejl eller telefon om ni önskar lägga till några punkter på dagordningen.
Kom ihåg att fylla i årsrapporten. Den finns att ladda ner på biodlarna.se under
Medlemsservice/blanketter och i Bitidningen. När ni har fyllt i den så skicka den till mig. Antingen via
e-post maria@arctica.se eller via post Maria Karlsson, Lybäck 114, 844 95 Stugun. Ni kan också lämna
den direkt till mig på årsmötet.
Föreläsning!
Årsmötet slutar senast 14.30 och vi tar en bensträckare samt röstar på Årets honung i Ragunda.
Klockan 15.00 till ca 16.30 Hanne Uddling, Nordiföreningen, och föreläser om Det Nordiska biet,
Nordbi och varroa, se separat inbjudan.
Varmt välkomna!
Styrelsen, via Maria Karlsson, telefon 070-409 49 71.

Anmäl dig till Maria Karlsson, via e-post maria@arctica.se senast torsdag 16 november.
Meddela eventuella allergier.

Vinn vandringspriset!
Förra året tog undertecknad hem vandringspriset för Årets honung i Ragunda biodlarförening.
Ta med en burk av din bästa honung till årsmötet, så har du möjlighet att vinna vandringspriset. Det
enda som krävs är att honungen är slungad i år och att den är från din egen bigård.
Tävlingen går till så att alla deltagare på mötet får smaka på honungsbidragen. Därefter röstar var
och en anonymt på den honung man tyckte bäst om – konsistens, lukt, smak och färg. Den honung
som får flest röster vinner vandringspriset.
Styrelsen håller med smakpinnar och övrigt som behövs för att genomföra tävlingen. Det enda du
själv behöver tänka på är att ta med dig din honungsburk till mötet.
//Maria Karlsson

Dagordning för Ragunda biodlarförening
Den 19 november, kl. 13.00, Gevågs bystuga
1.

Mötets öppnande.

2.

Val av funktionärer för dagens protokoll.

3.

Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.

4.

Fastställande av dagordning.

5.

Styrelsens redogörelse för året som gått
a.

Verksamhetsberättelse 2017

b.

Revisorernas berättelse

c.

Bokslut, resultat- och balansräkning

6.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.

Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt och/eller förbund.

8.

Motioner och styrelseförslag.
a.

Årsmötet föreslås ta beslut om att föreningen ska upphöra och gå samman med
Storsjöbygdens Biodlarförening. Se bifogad motion.

9.

Behandling av styrelsens förslag angående verksamheten det kommande året
a.

Förslag till verksamhetsplan för 2018.

b.

Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande år.

10. Val- och mandattider.
11. Val av kommittéer.
a.

Honungsbedömningskommitté.

b.

Bihälsokommitté.

12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning 2018.
14. Val av ombud till distriktets årsmöte.
15. Val av kontaktombud.
a.

För Studieförbundet Vuxenskolan.

16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

Uno Werner, 2017-09-13.

Motion till årsmötet 2017 för Ragunda Biodlarförening.
Årsmötet föreslås ta beslut om att föreningen ska upphöra och gå samman med Storsjöbygdens
Biodlarförening. Sannolikt måste detta beslut tas av två på varandra följande årsmöten. Under
mellanperioden finns tid att samråda med den föreningen liksom biodlardistrikt och riksförbundet.
Förslag om sammanslagning av biodlarföreningarna i Jämtlands län har diskuterats sedan ett 20-tal
år. Främsta skälet till detta är svårigheten att besätta styrelseposterna – främst ordförandeposten i
föreningarna. Min bedömning är att behovet av en förening, med styrelse och därmed förenat arbete
och tidsåtgång, inte längre behövs för biodlarna Ragunda i kommun. Den lokala verksamheten för
medlemmarna kan, om det finns behov, ledas och bedrivas genom en arbetsgrupp av biodlare från
Ragunda inom Storsjöbygdens Biodlarförening. Det bör räcka med 3-4 biodlare, som är medlemmar i
SBR, för att en sådan grupp ska fungera.

Österede, dag som ovan

Uno Werner

