5-2021
Redaktörer: Lasse Arvidsson
Caroline Petrini

BI – BLADET 5-2021
Påminnelse om ÅRSMÖTE DEN 23 NOVEMBER KL 1800.
Notisen i förra Bi-Bladet gäller som kallelse
Program
Kl 18-1830 Glöggmingel
Exakt kl 1830 slår vi klubban i bordet och öppnar årsmötet
Efter mötesförhandlingarna serverar vi en julsmörgås med dryck
För att delta i årsmötesförhandlingarna krävs ingen anmälan, men för att njuta av förtäringen
är anmälan nödvändig senast den 19/11. Anmälan görs helst med e-post till
caroline.petrini@gmail.com eller sms 076-721 12 18. I undantagsfall per telefon. Meddela samtidigt
om eventuella allergier eller andra önskemål.l
Alla möteshandlingar kommer att sändas ut med e-pöst ca en vecka före mötet. Inga handlingar
kommer att kopieras till mötet utan du tar själv med de handlingar du önskar ha tillgängliga.

Varmt välkomna!

MEDLEMSAVGIFT 2022
SBR-anslutna medlemmar (fullbetalande, familje och junior) får nu i dagarna faktura 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 (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.

Vintermöte
Traditionsenligt planerar vi ett vintermöte med semla på Fettisdagen den 1 mars 2022 kl 1830.
Vi visar Carl-Otto Mattssons film ”Biodlare” från 1980-talet som till stor del är inspelad hos oss.
Lite isättning av vaxmellanvägger till föreningsbigården hinner vi också med.
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ÅRSRAPPORTEN
Än en gång en påminnelse! Knappt 40 % av föreningens medlemmar har hittills lämnat rapport
vilket är på tok för lite.
Rapporten lämnas till Lasse senast den 24/11. men vänta inte, gör det NU. Jag sammanställer
rapporterna till en summerad rapport från föreningen och. Inga enskilda uppgifter förs vidare.
Det är bara fyra enkla frågor
 Antal invintrade samhällen 2020
 Antal vinterförluster av invintrade samhällen
 Antal invintrade samhällen 2021
 Honungsskörd totalt, kg
Enklast är att mejla svaren till kontakt@vikbolandets-biodlare.se.
Men du kan även fylla i rapportblankett som finns i Bitidningens novembernummer eller hämtas
på https://www.biodlarna.se/medlemsservice/blanketter/

Vaxmellanväggar från eget vax
Mats Karlsson, Vånga har utrustning för att valsa vaxmellanväggar. Vi var några som lämnade
för valsning i fjol och fick tillbaks mellanväggar från vårt eget vax. Hans mellanväggar var något
tunnare än de som biredskapshandlarna tillhandahåller. När draget blev lite sämre visade det sig
att bina byggde ut dåligt. Bäst gick det när de fick bygga i skattlådan. Vi ska höra med Mats om
han kan valsa lite tjockare mellanväggar. Annars är det tveksamt om vi lämnar.
Vi delar in i två grupper beroende på hur du bekämpat varroa. De som använt endast organiska
syror och de som har använt Apistan eller likande preparat.
Föra året betalade vi 25 kr/kg för valsningen. Intresserad? Kontakta Lasse senast på
årsmötet den 23/11. Ange hur mycket vax du vill lämna och hur du bekämpat varroa.

Rätt uppgifter i medlemsregistret?
Stämmer din adress? Rätt mejladress? Rätt telefonnummer?
Det är viktigt att uppgifterna är korrekta så att du kan nås med information alltifrån Bitidningen till
meddelande från föreningen.
Kontrollera dina uppgifter genom att logga in på www.biodlarna.se
Inloggningsuppgifterna hittar du på fakturan för medlemsavgiften. Har du inte fakturan kvar,
skicka ett mejl till medlem@biodlarna.se så får du hjälp.

APISCANDIA
Örebro 11-13 februari 2022
Detta arrangemang brukar vara intressant. Program kommer i nästa Bitidning. Finns intresse för
gemensam resa? Kontakta Lasse.
TILL SIST
Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin någonting.
Nalle Puh
Med hösthälsningar från Styrelsen
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