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Bikupor i vinterskrud. Foto: www.biodlarna.se

Årsmöte Jämtlands Jämtlands Läns Biodlardistrikt
Lördagen
ördagen den 14 februari, kl 10.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal
i källaren på Litsvägen 31 A. Kaffe finns från 09:30.
Bifogat finner ni kallelse och övrig info inför vårt biodlardistrikts årsmöte 14 februari.
febr
Det handlar om hur vår förening ska se ut i framtiden och är ett mycket viktigt
möte att ta del i.. Som ni vet har vi valt ombud från föreningen som har rösträtt men alla har
möjlighet att delta i diskussionen.
Vi vill uppmana så många som kan att komma på årsmötet.
Anmäl att du kommer till bisysslan.oviken@telia.com.
bisysslan.oviken@telia.com
Mvh, styrelsen i storsjöbygdens bf

Fortsättning nästa sida.
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Kort information från årets första styrelsemöte
Då valberedningen, trots gediget sökande, inte lyckats hitta någon ny ordförande och ersättare
av styrelseledamot har styrelsen får ansvaret att hitta en lösning. Frågan togs upp på
styrelsemötet, den 8 januari 2015 och det enda vi kom fram till var att vi fortsätter leta.

Årsmöte 2015
Styrelsen beslutade om att hålla årsmöte den 15 november 2015 i Gevågs bystuga. Utöver den
vanliga dagordningen kommer vi att ha ett tema: Årets godaste honung i Ragunda. De som
vill får lämna in en burk honung från sin honungsskörd och därefter provsmakar de som är med
på årsmötet, röstar och en vinnare koras. Vinnaren får ta emot ett hedrande vandringspris! Allt
detta kommer att stå i kallelsen inför årsmötet.

Enkät om information och kommunikation
Under årsmötet delades en enkät ut där man ombads svara på några finns även på vår hemsida,
www.ragundabi.se. Av de svar som kommit in, så framgår det att man i första hand vill ha
information via 1) mejl 2) SMS och 3) Facebook. Vi kommer därför att fortsätta informera via
mejl, men Maria ska undersöka hur vi, som förening, enkelt kan börja kommunicera även via
SMS. Dessutom har vi startat en Facebooksida, Ragunda biodlarförening. Välkommen att gå
med!
Styrelseprotokollet kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.ragundabi.se och på
www.biodlarna.se.

Gå med i vår Facebookgrupp!
Sedan en tid tillbaka har vår förening en
Facebooksida.
Alla som har ett konto på Facebook
kan söka på Ragunda
biodlarförening
och gå med i vår Facebook-grupp.
Tanken är att vi där ska kunna dela
med oss till varandra av tips, råd,
tankar och funderingar kring biodling.
Facebooksidan är ett komplement till
mejl och hemsida.

Välkommen!

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

