Kallelse till årsmöte 2018 med
Västerlöfsta biodlarförening
Medlemmarna i Västerlöfsta biodlarförening kallas till ordinarie årsmöte
lördagen den 17 november kl 15.00 i Huddunge församlingshem.
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna (se bilagd föredragningslista
mm) dricker vi kaffe och ägnar oss åt en stunds biprat.
Vi håller också på att undersöka möjligheterna att få dit någon som kan
berätta om något intressant med bianknytning.

Årsrapport
Som ni såg i Bitidningen (nr 10) är det dags att lämna Årsrapport. Årsrapporten ska
lämnas till Janne Storm. Enklast sker det genom att maila uppgifterna till Janne
(jan.storm@mac.com). Det går naturligtvis också att fylla i blanketten i Bitidningen
och lämna till Janne. Uppgifterna ska vara inne senast till årsmötet.
Det är viktigt att så många som möjligt lämnar uppgift – det kan påverka hur
mycket EU-pengar SBR kan få! Har du inga samhällen så är det bra om du
rapporterar detta. Inga enskilda rapporter går inte vidare till SBR eller myndigheter,
de förstörs när sammanställningen från föreningen gjorts.

Honungsbedömning
Om du vill ha din honung bedömd av föreningens honungsbedömningskommitté,
ska du senast vid årsmötet lämna in en bedömningsburk. Burken ska vara en 350g,
500g eller 700g glasburk utan etikett eller märkning. Lägg burken i en påse
tillsammans med ett honungsbedömningskort (finns i Bitidningen nr 10 eller att
hämta på SBRs hemsida). På bedömningskortet ska du fylla i medlemsnummer och
namn. Du ska också ange att du genomfört Bihusesyn och att du använder godkända
burkar. Detta är krav för att du ska få godkänt prov.
Vill du ha tillbaka det ifyllda bedömningskortet ska du också lägga med ett
adresserat och frankerat kuvert. Du får besked per mail om bedömningsresultatet
när kommittén haft sin provning. Godkänt prov är ett krav för att du ska kunna
beställa etiketter med Biodlarnas slinga.
Om du inte har möjlighet att komma på årsmötet kan du i stället lämna burken till
Bodil eller Gösta Persson (070-2000188).

Oxalsyra
Det är snart dags att genomföra bekämpning mot varroa med oxalsyra. Som tidigare
år kommer föreningens medlemmar att gratis kunna hämta ut färdig
oxalsyralösning. Den kommer att finnas för avhämtning under perioden 27 oktober
– 17 november hos Gösta Persson (070-2000188) Hagalund, Enåker, Catharina
Lindahl (072-3124147) Holm, Tärnsjö, Uno Eriksson, Heby (070-552 98 41) och
Anita och Hans Edholm (070-5928672) Klinta, Vittinge. Ring innan du kommer
och ta med något att hämta lösningen i.
För att behandlingen ska vara effektiv ska det inte finnas täckt yngel i samhället.
Eftersom hösten varit ganska varm, kan vissa drottningar fortsatt med äggläggning
rätt länge. Därför kan det vara lämpligt att vänta med behandlingen till i början av
november, då samhällena bör vara helt yngelfria. Bina ska inte vara ute och flyga
utan helst sitta still inne i kupan när man behandlar. Bäst är att välja en mulen dag
då det är några plusgrader.
Droppa ner 25-35 ml (beroende på hur stort samhället är) lösning i mellanrummen
mellan ramarna där bina sitter. Sitter bina på fler än en låda så får du fördela dosen
mellan lådorna. Överdosera inte – högst 35 ml per samhälle och endast en
behandling per år!
Känner du dig osäker på hur du ska göra så hör av dig, vi försöker hjälpa till om det
behövs.

