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BI – BLADET 5-2020
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DEN 24 NOVEMBER KL 1830.
Just nu upplever vi en andra våg av covid 19 viruset. Men om det inte kommer nya restriktioner från myndigheterna
avser vi att genomföra ett så normalt fysiskt årsmöte som möjlöigt. Självklart stannar du dock hemma vid minsta
symptom. För att kunna upprätthålla tillräcklig distansering mot virusspridning, är mötet i år bara öppet för
röstberättigade medlemmar. Föreningsvänner har enligt stadgarna ingen rösträtt. Likaså blir det endast enkel
servering, kaffe/te och en matig macka. Inte heller något annat extra utöver sedvanliga mötesförhandlingar. Förslag
till dagordning bifogas detta blad. Övriga möteshandlingar kommer att sändas ut med e-post senast den 17/11. De
fåtal medlemmar som saknar e-post får dem med vanlig post. Inga handlingar kommer att delas ut på mötet utan
deltagarna tar med sig de handlingar denne anser sig behöva.
Vi är dock medvetna om att det finns medlemmar som inte vill komma p g a smittorisk. Även för dessa försöker vi
upprätthålla en demokratisk process. Enligt stadgarna har endast närvarande medlemmar rösträtt, men vi skall ändå
ta till vara allas mening. Här är några alternativ för den som inte vill närvara:
 Vi kopplar upp på distans via internet alternativt telefon. För att ha tid på oss att lösa tekniken vill vi ha
besked senast 17/11 helst tidigare.
 Du kan också skriftligen via mejl meddela dina synpunkter/förslag, senast kl 18 mötesdagen. Ett
åsiktsformulär kommer att skickas ut.
 Du kan låta någon du litar på framföra dina åsikter. Meddela senast kl 18 mötesdagen.
Alltså meddela om du önskar använda något av alternativen ovan. Helst innan de sista tidpunkter som angivits.
Styrelsen ser inte att det finns några kontroversiella frågor och tror att årsmötet kommer att avlöpa friktionsfritt utan
voteringar.
Höstmötet blev en bra övning på hur vi på ett säkert sätt kan genomföra ett fysiskt möte. Vi hade satt gränsen till 30
deltagare, vi blev 25 men fem till hade säkert fått plats. Vi kunde inte helt hålla 2 meters lucka, men väl armlängds
avstånd. De senaste 10 åren har vi varit mellan 20-35 röstberättigade medlemmar på årsmötena och styrelsen
räknar inte med att vi blir fler i år heller så distansen ska kunna upprätthållas. Det är inte nödvändigt, men vi ser
gärna att du meddelar om du endast tänker delta i årsmötet. För att njuta av förtäringen är anmälan dock
nödvändig senast den 21/11. Anmälan görs helst med e-post till kontakt@vikbolandets-biodlare.se eller i
undantagsfall per telefon/sms 0733236270.

MEDLEMSAVGIFT 2021
SBR-anslutna medlemmar (fullbetalande, familje och junior) får brev med inbetalningskort från SBR. I
medlemsavgiften till SBR ingår medlemsavgiften till vår förening. Vi får sedan pengarna från förbundet. Vänligen
betala i tid så du inte missar något nummer av Bitidningen.
Föreningsvänner och dubbelanslutna medlemmar (tidigare lokala medlemmar) betalar däremot avgiften 70 kr till
föreningens plusgiro 11 76 61 – 9. Gör detta före årsskiftet. Vi hoppas att alla betalar utan uppmaning och att vi inte
behöver påminna de som missat att betala.
Meddela om du mot förmodan inte längre vill vara medlem/föreningsvän.

ÅRSRAPPORTEN
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 26/11. Lasse sammanställer rapporterna och sedan förstörs
originalblanketten. Inga enskilda uppgifter förs vidare.
Rapporten finns i Bitidningens septembernummer eller hämtas på
https://www.biodlarna.se/medlemsservice/blanketter/ Det går också bra att e-posta uppgifterna utan bankett:
Invintrade samhällen 2019, antal vinterförluster, Invintrade samhällen 2020, samt honungsskörd.
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Vaxmellanväggar från eget vax
Mats Karlsson, Vånga har investerat i utrustning för att valsa vaxmellanväggar. Hans mellanväggar är något tunnare
än de som biredskapshandlarna tillhandahåller. Det betyder att du får fler mellanväggar per kilo och enligt de som
provat, bygger bina dem lika bra. Vi kan i föreningen lämna in vårt eget vax och få tillbaks mellanväggar från detta.
Vitsen är att vi får garanterat rena mellanväggar utan rester från bekämpningsmedel.
En förutsättning är att vaxet du lämnar är fritt från rester av bekämpningsmedel mot varroa, och du får alltså inte ha
använt Apistan eller likande preparat.
Vi ar inte fått något pris, men det blir säkert inte dyrare än hos övriga handlare. Intresserad? Kontakta Lasse
senast på årsmötet den 24/11. Ange hur mycket vax du vill lämna.

Honungsäppelmos på 10 minuter
Ett tips om ett snabblagat äppelmos med varierande smak och minimum av disk.
Behövs…
Tre medel-stora äpplen av valfri sort
Två rejäla matskedar honung
En äppelklyftare
En matberedare med roterande kniv
Gör så här…
Klyfta äpplena och lägg i en skål. (Kärnhusen gillar nog hönsen)
Kör i mikron 4 minuter. Lägg i honungen och kör ytterligare 1 minut. Klyftorna ska var helt mjuka och honungen
tunnrinnande.
Häll i matberedaren och kör tills moset är klart. Det blir inte riktigt homogent eftersom skalen är med, men det är bara
en fördel och ger smak.
Kyl och häll i förpackning. Det är ju inget konserveringsmedel i, så hållbarheten är inte så lång. Bäst att frysa.
Jag brukar hälla upp i en pappmugg och sätta om en bit bakplåtspapper med en gummisnodd. Osäker på om
glasburkar spricker i frysen.
Roligt är att moset smakar så olika beroende på äpplesort. En apelsinklyfta gör det ännu friskare. Helt olika
köpemoset från affären.
Johan Bagge

Filmtips
HONUNGSLANDET, en dokumentär film om den sista kvinnan i Europa som samlar vildhonung. Mycket sevärd!
Kan ses på SVT-play. https://www.svtplay.se/video/25294643/honungslandet

TILL SIST
Många drömmer om ett evigt liv fast de inte vet vad de ska ta sig till en regnig söndagseftermiddag
Susan Ertz

Med hösthälsningar från Styrelsen
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