Lite tankar om året som gått
Nu har ännu ett år gått och det är snart dags för årsmöte igen . Vi kan se tillbaka på en
bisommar med en periodvis väldigt kall vår och sedan en mycket torr sommar. Skörden
blev dock bättre på de flesta håll än de två föregående åren. Nu kan vi bara hoppas på en
bra övervintring så att vi har bra samhällen att börja med nästa år.
Som jag skrev förra gången har torsdagsträffarna varit välbesökta under sommaren. Det
tycker jag är väldigt roligt, och vi fortsätter att träffas varje torsdag fram till årsmötet. Är
det någon som saknar uppställningsplats för bikupor så hör av dig till mig jag har fått ett
mail från en man som vill ha bin hos sig.
Jag vill även i år rikta ett stort tack till alla som jobbat för föreningen under
jourveckorna och vid andra tillfällen med skötsel av bina och fastigheten. Det har som
vanligt fungerat väldigt bra
/Gun-Britt Jansson

Lämna in årsrapport över biodlingen 2017
Du har säkert sett i septembernumret av Bitidningen blanketten Årsrapport 2017.
Rapporten omsluter perioden 1 okt 2016 till 30 sept 2017 Rapporterna ligger bland annat
till grund för de bidrag SBR erhåller från Jordbruksverket och från EU. Dessa baseras på
antalet bisamhällen i Sverige så det är viktigt att få med så många som möjligt. Det är ju
så att de enskilda rapporterna inte går vidare någonstans utan det är bara det
sammanlagda resultatet för föreningen som skickas in.
Rapporten skall sändas/lämnas in senast 31 oktober 2017 till Ulrika Engström, Dalslöt
1, 61194 Nyköping, eller lämna in den vid föreningsgården. Du kan också maila till
ulrikabiodlare@gmail.com. Det går även att ringa eller sms:a till Ulrika 076-1287516
eller 0155-287516.

Kallelse till årsmöte
Föreningens årsmöte hålles torsdagen den 16 november 2017 kl 18.30 i
föreningslokalen
Efter mötesförhandlingarna bjuder föreningen på kaffe/the med dopp
Det blir även lotteri med fina vinster
Alla föreningsmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Föredragningslista för Nyköpings Biodlares årsmöte 2017-11-16
1. Mötets öppnande
2. a. Val av Ordförande för mötet
b. Val av Sekreterare för mötet
c. Val av 2 st justerare av mötets protokoll
3. Godkännande av kallelse och föredragningslista
4. Verksamhetsberättelse
5. Kassaberättelse
6. Fastställande av resultat och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av motioner och styrelseförslag
a. Sluta med protokollfört vårmöte
10. Verksamhetsplan och budget för det kommande året
a. beslut om styrelsearvode 2018 (fnv 400:- per styrelsemedlem)
b. beslut om ersättning för ansvarig för föreningsbyggnaderna och bigården (fnv 1100:- per
styck)
c. beslut om ersättning till ombuden vid distriktets årsmöte (fnv 100:-)
d. Verksamhetsplan 2018
e. Budget 2018
f. fastställande av den lokala medlemsavgiften 2019 (fnv 70:-)
11. Val av styrelse
a. val av styrelseordförande för 1 år, avg. Gun-Britt Jansson
b. val av 3 styrelseledamöter för 2 år, avg. Jan Eriksson, Ulrika Engström, Anders
Gustavsson
12. Val av 2 revisorer för 1 år avg Staffan Tegebäck, vakant – varav sammankallande
a. val av 1 revisorsuppleant för 1 år avg Hans Hultén
13. Val av ombud till distriktets årsmöte (fem stycken) – val av ersättare (två stycken)
14. Val av kontaktpersoner mellan Nyköpings Biodlare och Svenska Biprodukter för
1
år, avg. Gun-Britt och Rune Jansson
15. Val av ansvarig för föreningsbigårdens fastigheter för 1 år, avg vakant
medhjälpare
Lennart Lindström
16. Val av ansvarig för föreningens bigård för 1 år, avg. Anders Gustavsson
17. Val av ansvarig för hemsida för 1 år, avg. Göran Wiklund
18. Val av ansvarig för Binät för 1 år, avg. Jon Sagebrand
19. Val av valberedning
20. Rapporter
a. Drottningodlingsgruppen
21. Övriga frågor
22. Beslut om datum och tid för nästa årsmöte
23. Mötets avslutande

Medlemsavgift för 2018
Kom i håg att betala medlemsavgiften för 2018 senast 30 november för att du skall få
Bitidningens januari/februari nummer. Betalar du senare måste du beställa det numret
och betala expeditionsavgift för det

Ulrikabiodlare
Återförsäljare för biredskapsfabriken i Töreboda
Vaxinlämning
Orensat vax tas endast emot i oktober för inlämning till Töreboda för
ursmältning.
I märkta plastsäckar
* max 15 kg i hela säckarr
* namn, adress, kolli
* S för särbehandling
Vax i klump tas emot hela året.
Köpes till dagspris

Välkommen /Ulrika Engström
076-128 75 16

Honungsbedömning
Honungsbedömningen gjordes den 10 oktober. 11 burkar hade lämnats in. 10 blev
godkända en del med lite poängavdrag. Vi kommer att utse föreningens Godaste honung
på årsmötet bland de 4 som hade full poäng.

Program för 2017
Oktober
17/10 To Binät nr 4 2017 kommer ut
19/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
26/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
28/10 Lö 9.00 Städdag på föreningsgården

November
2/11 To 18.00 Bikafé med frågestund
7/11 Ti 18.00 Styrelsemöte
9/11 To 18.00 Bikafé med frågestund
16/11 To 18.30 Årsmöte för Nyköpings Biodlare
28/11 Ti 18.00 Konstituerande styrelsemöte

Januari 2018
Preliminär start för kurs i biodling. Tio kurstillfällen

Kontakter
Styrelsen
Ordförande: Gun-Britt Jansson, 0155-22 60 36, 073-050 47 00, jansson.fallet@spray.se
Kassör: Jan Eriksson 070-510 07 01, jannebiodlare@gmail.com
Sekreterare: Ulrika Engström 0155-28 75 16, 076-128 75 16, ulrikabiodlare@gmail.com
Vice ordförande: Håkan Regner 0155-22 53 57, 070-619 41 84, hakan.regner@home.se
Vice sekreterare: Marie Hansson 073-6779425 marie.hansson66@gmail.com
Ledamot: Jon Sagebrand 070-694 67 34, jonsagebrand@gmail.com
Ledamot: Anders Gustavsson 076-1123114 ag.mj@tele2.se
Utbildningsansvarig
Gun-Britt Jansson 0155-22 60 36, 073-050 47 00, jansson.fallet@spray.se
Kursledare
Ulrika Engström 0155-28 75 16, 076-128 75 16 ulrikabiodlare@gmail.com
Håkan Regner 0155-22 53 57, 070-619 41 84 hakan.regner@home.se
Bigården
Anders Gustavsson 076-112 31 14
Binät
Jon Sagebrand 070-694 67 34, jonsagebrand@gmail.com
Webb - hemsidan
Göran Wiklund 0707-68 20 59, goran.n.wiklund@gmail.com
Mejladress till Nyköpings Biodlare
biodlarenykoping@gmail.com
Bankgiro
5143-8083

