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Kallelse till Ragunda biodlarförenings årsmöte
Tema: Årets godaste honung i Ragunda
Du kallas till årsmöte söndagen den 15 november klockan 13.00 i Gevågs bystuga,
Se dagordning på näsa sida. Styrelsen bjuder på fika.
I Bitidningen nr 9 2015 finns blanketten Årsrapport 2015.
Den finns även bifogad här, så det är bara att skriva ut, fylla i den och lämna
den till styrelsen på årsmötet. Det går också bra att posta den ifyllda blanketten till Maria
Karlsson, Lybäck 114, 830 76 Stugun.
Det kommer även att finnas blanketter att fylla i på mötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen, via avgående ordförande Maria Karlsson

Vinn ett fint vandringspris!
Ta med en burk av din bästa honung till årsmötet, så har du möjlighet
att vinna ett fint vandringspris för ”Årets honung i Ragunda
biodlarförening”. 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 alla
honungsbidrag. Därefter röstar var och en 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.
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Dagordning årsmöte 2015
RAGUNDA BIODLARFÖRENING.
SÖNDAGEN DEN 15 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 2015
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
9. Behandling av styrelsens förslag angående verksamheten den kommande året
a. Förslag till verksamhetsplan för 2016
b. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande år
10. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter
12. Ersättare för styrelseledamöterna
13. Val av kommittéer
a. Honungsbedömningskommitté
b. Bihälsokommitté
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning 2014
16. Val av ombud till distriktets årsmöte
17. Val av kontaktombud
a. För Studieförbundet Vuxenskolan.
b. Kontaktombud för LRF
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

