Kallelse
Årsmöte i Tanums biodlareförening.
När: onsdagen den 24 november kl. 18.30
Var: Tanums Församlingshem, Kvillevägen 4 Tanumshede.
Mötet inleds med sedvanliga förhandlingar enligt bifogad
dagordning.
Styrelsen välkomnar alla bi-intresserade till årsmötet, men för att
vara röstberättigad vid årsmötet, måste man vara medlem i
föreningen. Vid betalning av nytt medlemskap från idag och
resterande del av år 2021 gäller medlemskapet även under år
2022. Nytt medlemskap tecknas på www.biodlarna.se.
Där kan också befintliga medlemmar se och ändra i sina egna
adresser och telefonuppgifter vid behov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Övrig information om mötet.
Efter förhandlingarna bjuder vi på fika: Smörgås med ost sallad
och paprika samt en kaka till kaffet.
Vi har i år bjudit in Roar Ree Kirkevold från Norge, som är
författare och journalist, han har skrivit flera hundra artiklar om
bin och biodling i den norska tidskriften Birökteren, samt sex
böcker om biodling.
Han kommer att presentera några av sina böcker. I två böcker
möter han de som inte bara odlar för honung utan också för
omsorg, turism och pollinering.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa hans böcker på mötet.
OBS OBS
Ni kommer väl ihåg Årsrapporten. Även i år kommer vi att

lotta ut en drottning till de som lämnar in sin årsrapport.
Drottningen levereras. när de första drottningarna kläckts
nästa år.
Årsrapporten finns i Bitidningen och på vår hemsida
www.tanumsbiodlare.se. Blanketten kommer också att finnas
på årsmötet.
Det är bara ordförande, som ser namnen på de, som skickar
in rapporten. I sammansställningen till förbundet, är man
helt anonym.
Ni har väl anmält uppställningsplats av era samhällen till
länsstyrelsen, Det är viktigt bl.a. ur bihälsoperspektiv, då
man kan ringa in och lättare eliminera ett utbrott av t.ex.
amerikansk yngelröta. Uppgifterna om uppställningsplats är
inte offentliga så de medverkar inte till stöld och
skadegörelse och inga sådana uppgifter går till
skattemyndigheten. Uppgifterna är endast till för att skydda
biodlaren och dennes bisamhällen.
Hjärtligt Välkomna
Styrelsen.

