Rabbalshede 2018-10-17

När?

Tisdagen den 13 november kl 18:30.

Var?

Föreningslokalen, Kärrets IF (vägbeskrivning, se www.tanumsbiodlare.se)

Välkommen på årsmöte, mötet inleds med sedvanliga förhandlingar enligt
bifogad dagordning. Övriga programpunkter presenteras senare på Tanums
biodlares hemsida, www.tanumsbiodlare.se .
Styrelsen välkomnar alla bi-intresserade till årsmötet, men för att vara
röstberättigad vid årsmötet måste man vara medlem. Vid betalning av nytt
medlemskap från idag och resterande del av år 2018 gäller medlemskapet även
under år 2019. Nya medlemskap tecknas på www.biodlarna.se. Där kan också
befintliga medlemmar se och ändra i sina egna adress och telefonuppgifter vid
behov.

Hälsningar från styrelsen
Maria Martinez Karlsson, Robert Larsson, Vello Römmel, Siv Svensson, Lennart Karlsson,
Ulla Eriksson och Eva Ahlström

Förslag på Verksamhetsplan för 2019
Styrelsen tar gärna emot ytterligare förslag eller synpunkter på aktiviteter.
Aktiviteterna är öppna för alla medlemmar.
Verksamheter annonseras på Tanums biodlares hemsida www.tanumsbiodlare.se . Styrelsen
skickar sms-påminnelser och/eller sms-information till medlemmar som anmält intresse att
motta förenings-sms. Utskick av förenings-sms ska alltid ske genom någon i styrelsen.

 Medlemsmöte ”vår” (mars) Honungstävling och inlämning honung för
kvalitetsbedömning för möjlighet att köpa SBR etiketter.
 Nybörjarkurs biodling, honungshantering, 10 ggr, start planerad i mars.
 Arbetsmöte i föreningsbigården (april). Färdigställa ramar, måla lådor
osv.
 Tisdagsträffar i föreningsbigården (varannan vecka maj-aug) Medtag
egen fika. Träffas, utbyta erfarenheter mm. Teman annonseras på
hemsidan.
 Drottningodlingskurs, start planerad i maj.
 Skattning - slungning i föreningsbigården. Vid behov t.ex. juli, augusti
och september.
 Rabbalshede höstmarknad (augusti), medlemsvärvning, information till
allmänheten om bin och biodling samt försäljning av föreningens
honung.
 Medlemsmöte ”höst” (oktober)
 Vaxmottagning för transport till Töreboda. (december)
 Årets utflykt. Medlemmar uppmanas att organisera utflykt för övriga
medlemmar. Valfri plats och tidpunkt under året. T.ex. besök i bigård,
besök annan lokalförening, gemensam inköpsresa för bimaterial o.s.v
 Julmarknad Tanums shoppingcenter. (Nov-dec) medlemsvärvning,
information till allmänheten om bin och biodling samt försäljning av
föreningens honung.
 Årsmöte (november 2020).

