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BI – BLADET 5-2022 
 

Påminnelse om ÅRSMÖTE DEN 29 NOVEMBER KL 1800. 
Notisen i förra Bi-Bladet gäller som kallelse 

 
Program 

Kl 18-1830 Glöggmingel och tavelhängning 
Exakt kl 1830 slår vi klubban i bordet och öppnar årsmötet 

Efter mötesförhandlingarna blir det julsmörgås med dryck samt kaffe med tårta  
till en kostnad av det facila priset 50 kr. 

 
För att delta i årsmötesförhandlingarna krävs ingen anmälan, men för att njuta av förtäringen 
vill vi ha anmälan senast den 25/11. Görs helst med e-post till kontakt@vikbolandets-biodlare.se 
eller sms 0733 236270. I undantagsfall per telefon. Meddela samtidigt om eventuella allergier 
eller andra önskemål. I mån av tillgång kan även icke anmälda få förtäring. 
 
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. Vi 
har också möjlighet att visa handlingarna på väggen med projektorn. 
 
Vi tar gärna emot vinster till lotteriet. Har du något att skänka kontakta Håkan 0708 392703. 

Varmt välkomna! 
 

 

MEDLEMSAVGIFT 2023 

SBR-anslutna medlemmar (fullbetalande, familje och junior) har fått 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 21 februari 2023 kl 
1830.  
Isättning av vaxmellanvägger till föreningsbigården kommer vi att göra. Lite annat innan fikat 
hinner vi kanske också med. 
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TEMAMÖTEN TILLSAMMANS MED NORRKÖPING  
Vi har ännu inte börjat planera för dessa men återkommer längre fram. Hör gärna av dig till 
Weronica eller Lasse om du har tips på ämnen eller aktiviteter. 

ÅRSRAPPORTEN 
Än en gång en påminnelse! Knappt 32 % av föreningens medlemmar har hittills lämnat rapport 
vilket är på tok för lite.  
Rapporten lämnas till Lasse senast den 30/11. 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 2021  
 Antal vinterförluster av invintrade samhällen 
 Antal invintrade samhällen 2022 
 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/ 

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 och förbundet. Se även senaste Bitidningen sid 23. 

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. 

OXALSYRA 
En medlem i föreningen har donerat en större mängd oxalsyra (i pulverform) till oss. Den är av 
hög kvalité och är utmärkt till varroabehandling. Nu är det inte ännu dags att behandla ännu, men 
välkommen hem till Lasse och hämta när du vill. Gärna i det kärl du tänker använda till att blanda 
lösningen i. Av vägningstekniska skäl måste minst 10 g lämnas ut. Tyvärr går det inte att sända 
med post. Läs också https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-
parasiter/varroa/behandling-med-oxalsyra/ 
 
APIMONDIA 
Ni har kanske noterat att Apimondia 2025 kommer att äga rum under september i Köpenhamn. 
Detta arrangemang är enormt intressant. Jag vet, för jag var på Apimondia 2019. Nu är det ett 
tag till det är dags, men varför inte planera för ett besök redan nu. Kanske vi kan göra en 
gemensam resa? Vi ska också väcka frågan i distriktet. 

TILL SIST  

Jag har gjort många dumheter och det tänker jag fortsätta med. Det är det som sätter färg på 
tillvaron. 

Brigitte Bardot 
 
Med hösthälsningar från Styrelsen 


