3-2019
Redaktörer: Lasse Arvidsson
Caroline Petrini

BI – BLADET 3-2019
Ordföranden har ordet
Som vi aviserat kommer vi att öka antalet utgivningar av Bi-Bladet eftersom behovet av information ökat. Detta
nummer blir en mindre version och nästa nummer blir lite större.
Lasse Arvidsson

HÖSTENS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE tisdag 1 oktober
Höstmötet äger rum tisdagen den 1/10 klocka 1830 i Björksätter, Kuddby. Vi kommer att visa den fina filmen ”Inte
bara Honung”. Vi visade den för ett par år sedan, men många nya har tillkommit sedan dess och för er som sett
den, är den väl värd att se om. Filmens längd är 95 minuter och vi gör en kaffepaus. Ingen anmälan behövs.

Albert Einstein lär ha sagt att om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra
år. Under de senaste fem åren har miljontals bin dött utan att någon kan förklara orsaken. Om bina fortsätter att dö
kommer det att få drastiska konsekvenser för människan. Över en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är beroende
av binas pollinering. Filmen tar oss på en resa till biodlare över hela världen för att ta reda på varför bina dör.

ÅRSMÖTE tisdag 26 november
Tisdagen den 26 november i Björksätter, Kuddby. Kl 1800. Mer information i nästa Bi-Blad.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 11/11.

ÅRETS VAXRENSNING
 Datum är satt till den 9/11, men om vädret sätter käppar i hjulet är helgen efter 16/11 reservdatum, Du bokar tid
hos Håkan Karlsson, 070-839 27 03 senast den 25/10. Ring kvällstid. Mer info kommer i nästa Bi-Blad.

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING .
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund senast den 15/10. Du gör precis på samma sätt som
tidigare år:
 Vi rekommenderar 700 g glasburk men det går givetvis att lämna vilken slags burk som helst som är godkänd
enligt SBR:s honungsbedömningsreglemente. Se SBR:s hemsida.
 Stoppa burken (utan etikett) i en ny plastpåse. Knyt ihop påsen. Fyll i namnet på bedömningskortet som finns i
Bitidningen eller på SBR:s hemsida. Lägg påsen med burken tillsammans med kortet i ytterligare en påse och
knyt till. Du behöver inte bifoga något frankerat svarskuvert. Föreningen står för detta.
 För att få godkänt prov måste även en ifylld ”Bihusesyn” lämnas med. Det finns inget krav på att du har
åtgärdat ev avvikelser. Bihusesynen får du sedan tillbaks tillsammans med bedömningskortet.
 Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. Påsarna med burk öppnas alltså inte förrän
bedömningskommittén börjat sitt granskningsarbete.
Passa på att lämna in honungsprovet på höstmötet.
Alla som får sin honungsbedömning godkänd kommer att få ett diplom.
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Inbjudan till studiecirkel - Hälsa och hudvård från bikupan
Under hösten kommer Vikbolandets Biodlareförening att anordna en studiecirkel på temat Hälsa och hudvård från
bikupan. Vi planerar fem studietillfällen; 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 och 5/12 klockan 18-21. Vi kommer att hålla till i
Östra Husby Bygdegårds lokaler. Det finns 12 platser på kursen och vi prioriterar föreningens egna medlemmar.
Anmäl intresse så snart som möjligt för att vara säker på att få en plats!
Intresseanmälan sker till Weronica Heinefeldt, 070-245 77 96, heinefeldt53@gmail.com. Kursavgiften är
självkostnadspris för lokal och material, meddelas innan definitiv bokning ska göras.
Mer detaljer kommer!

Ny Bitillsynsman efterlyses
Vår bitillsynsman Torgny af Forselles har aviserat att han inte vill fortsätta med sitt uppdrag. Tillsynsmannen är en
myndighetsperson som förordnas och avlönas av Länsstyrelsen som tacksamt tar emot rekommendationer från
biodlarföreningarna. Är du intresserad kontakta Lasse. Den som förordnas kommer att få utbildning.

Facebook
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast medlemmar i gruppen och
här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig. Gå gärna med du också.

Har du läst Bi-Bladet?
Vi vill ha ett kvitto på att du som får Bi-Bladet via mejl har läst det. Skicka ett mejl senast 30/9 till
kontakt@vikbolandets-biodlare.se. Skriv ”Jag har läst” och underteckna med ditt namn så har du chansen att vinna
en av 5 trisslotter. Dragning sker på höstmötet och vinnarna presenteras även i nästa Bi-Blad.

SBR och Östgötadistriktet 100 år
Den 31 augusti firade riksförbundet och distriktet sitt 100-årsjubileum. Vi uppvaktade med ett inramat foto (30*40 cm)
av en tavla med bimotiv. Nedanstående bild visar tavlan och konstnärens kommentarer. Originalet ägs av Lasse.

TILL SIST
Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat
Albert Einstein
Med hösthälsningar från Styrelsen
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