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Vårens första flygare kommer tidigt i år! Foto: Maria Karlsson

Lite information från årets första styrelsemöte
Nedan är ett axplock ur de punkter som styrelsemötet behandlade.
Hela protokollet finns att läsa på http://www.ragundabi.se/
Den 15 februari träffades styrelsen för årets första styrelsemöte. Bland annat pratade vi om
nedfallsprover.
Mottagare för vårens nedfallsprover blir Sten Lindström som vidarebefordrar proven till Uno.
Som reservmottagare kommer Harald Josephsson att tillfrågas.
Frågan om lokalmedlemmar/stödjare kom också upp på agendan.
Styrelsen beslutade införa denna uppdelning av kategorier för intresserade biodlare.
Ordinarie medlem: Den som har bin och är medlem i SBR och Ragunda Biodlarförening.
Lokalmedlem: Den som har bin, är medlem i SBR via annan lokalavdelning samt betalar
medlemsavgift till Ragunda Biodlarförening, har rösträtt på årsmötet.
Stödjare: Den som har bin och vill delta i Ragunda Biodlarförenings aktiviteter, men inte är
medlem i SBR. Stödjare kan delta i aktiviteter i RBF men är inte medlem och har inte rösträtt
vid årsmötet. Stödjare kan man vara under högst två år räknat från 1 okt. till 30 september.
Stödjare betalar sin avgift 60 kr kontant till kassören Erika Mårtensson.
Bidragare: Den som ej har bin men vill stötta RBF:s verksamhet. Bidragare betalar sin
avgift 60 kr kontant till kassören Erika Mårtensson.

Fortsättning på nästa sida.
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18 personer gick kursen Godkänd biodlare
Den 25 januari anordnade Storsjöbygdens biodlarförening kursen Godkänd biodlare.
Bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen höll kursen som handlade om bisjukdomar.
När man har gått kursen har man möjlighet att ansöka om att bli godkänd biodlare hos
jordbruksverket om man har 3 års erfarenhet av biodling sedan tidigare. Läs mer om vad det
innebär på SBR hemsida, www.biodlarna.se.

Har du bytt mejladress?
Om du byter mejladress så är det viktigt att du meddelar mig den nya adressen. Skicka den till
maria@arctica.se.

VAXSMÄLTNING OCH
RENGÖRING AV RAMAR
Yngve Olsson smälter ditt vax och
rengör svarta ramar!
4 kr/st + 22 kr/kg för rensat vax.
Kontakta Yngve på
telefon 0696-200 10
e-post yngve.o@telia.com

Nordiska drottningar parade
i Ultervik
Är du intresserad av att köpa en nordisk
drottning så kan du höra av dig till Uno
Werner, tfn 070-288 60 44 eller mejla på epost unowerner@gmail.com.
Pris: 350 :-/st (inkl. moms)

Varmt välkommen som ny medlem
i Ragunda biodlarförening!
Elisabeth Norin

Maria Karlsson, ordförande
Tfn 070‐409 49 71
E‐post maria@arctica.se

Pirkko Näselius, sekreterare
Tfn 070‐170 76 42
E‐post pim.naselius(a)ebox.tninet.se

Erika Mårtensson, kassör
Tfn 076‐108 58 90
E‐post erika_martensson(a)telia.com

