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utges av Tumbaortens biodlareförening

Valberedningens förslag till styrelse
och andra funktioner för verksamhetsåret 2006/2007

Styrelse Ordförande Vakant (1år)
Övriga Ludvik Jüretic (kvarstår)

Hans Stigenberg (2 år)
Christer Seltorp (kvarstår)
Jan Wennerberg (2 år)

Suppleanter Freddy Duwe (1 år)
Inga Volkmann (1 år)
Kristina Bäckström (1 år)

Kontaktmän Lars Andersson
för nybörjare Dag Svensson

Ludvik Jüretic
Honungsbedöm- Lars Andersson
ningskommitté Margareta Deltéus

Tiina Laantee
Revisorer Kurt Hassel

Åke Deltéus
Valberedning Avgår, ny föreslås av årsmötet
Sjukdomsansvarig Dag Svensson
Ombud Länsförbundet Utses av styrelsen

Valberedningen Tumba 2006-10-24
 Dag Svensson, Lars Dahlman

Föreningens hemsida www.tumbabiodlarna.se
E-post: info@tumbabiodlarna.se

Vi planerar tillsammans med
Studiefrämjandet

Nybörjarkurs
i biodling

kursen startar i slutet av januari
2007

Kurstid 10 kvällar

Anmälan sker till:
Jörgen Richardsson tel. 50031507

info@tumbabiodlarna.se

Medlemstidning för Tumbaortens Biodlareförening
BOTKYRKA  SALEM

KALLELSE

Årsmöte
Söndag 26 november

 kl 12.00
Obs! Ny lokal

Tunaskolans matsal
Prästgårdsvägen 114, Tumba

Medtag ÅRSRAPPORT och
honungsprov för bedömning

Efter mötet:

Föreningen bjuder på jubiléumsmeny

Lotteri! Välkomna!

www.tumbabiodlarna.se

Bildspel: Ett år på bondgården Brink i Grödinge
Bertil Dalby och Tord Linder

Tumbaortens Biodlareförening 85 år



Honungsbedömning
Honung som du vill ha bedömd ska i första hand lämnas på
årsmötet. Honungsprovet ska vara utan etikett och åtföljas av
ifyllt honungsbedömningskort. Kan du inte komma till årsmötet,
ring i så fall i god tid före årsmötet till Lars Andersson 08-53037788
och kom överens med honom om var och när du kan lämna ditt
honungsprov.
Observera att burkarna måste vara rena och utan spår av gamla
etiketter. Endast av SBR godkända 350 gr och 700 gr glasburkar
med originallock får användas. Honungen måste vara kristallise-
rad för att kunna godkännas.
Bedömningskortet finns i Bitidningen
Honungsbedömningskortet hittar du i Bitidningens septemberber-
nummer. När honungen är bedömd kommer kortet att återsändas
till Dig. Därför måste du lämna med ett frankerat retur-
kuvert med din adress påskriven.

SISTA LÄMNINGSTILLFÄLLET av honung för bedömning
är på årsmötet den 26 november.

Årsrapporten
Årsrapporten över Din biodling skall lämnas senast den 26 no-
vember. Alltså, ta med den senast till årsmötet, eller skicka den
till Jörgen Richardsson, Diskusvägen 6, 13756 Tungelsta.
Rapporten används av styrelsen vid upprättande av kollektiv sta-
tistik som lämnas vidare till Länsförbundet och SBR.
Blankett för årsrapporten finns i Bitidningens oktobernummer.
När styrelsen tagit del av Din rapport förstörs densamma.

Vax och ramar
för rensning emottages 1 oktober till 9  januari.
Freddy Duwe, Vårsta
Malmtorpsvägen 19
Tel. 530 253 47,  070/510 70 54
freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu
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Tumbaortens Biodlare-
förening fick även i år för-
troendet att vara med på
Taxinge trädgårdsmässa.
Den ägde rum mellan 1:a och
3:e september.
Vi hade liksom förra året en
demokupa med bin från Lars
Andersson samt informa-
tionsmaterial i form av plan-
scher och böcker och inte
minst vår personliga service.
Nyfikenheten från publiken
var enorm. Gammal som ung,
kvinna som man, alla var lika
frågvisa.
Det är verkligen tacksamt att
visa upp bina och svara på alla
dessa frågor. Återkommande
är, om drottningen föds med
färgmärket? Vad är det för

skillnad på bi/ge-
tingar? Det hade ju
varit en sensommar
med besvärliga och
envisa getingar och
mycket prat om ge-
tingar vid matbordet!
Varför bina oförtjänt
blev misstänklig-
gjorda... Jörgen hade
med en levande bål-
geting, som  det blev
mycket diskussioner
om. Var det månne
bidrottningen?
Vädret var hyggligt
med undantag av en
natts ösregn! (Då var
vi inte där!!) Vi fick
dock ta hand om allt
material som var

blött. Det visade sig att tält-
taket inte står pall för
åskskurar!
Det tillhör att ’’missionera’’ om
bina och även att informera om

honung. Vi hade med
oss honung från för-
sommar till höst. Vi hade
även med oss ny-
slungad. Det blev som
någon slags ’’vin’’-
provning. Man smac-
kade och gav åsikter,
frågade ’’hur kommer
det sig att färgen varie-
rar och smaken är
olika’’? ’’Varför är all ho-
nung inte rinnande?’’
Diskussionerna hand-
lade också mycket om
honungshantering.
Vi som var med, Åke,
Alice, Jörgen, Felicia
& vid pennan, Marga-
reta.

Taxinge trädgårdsmässa
– vi var med även i år
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Förslag till dagordning
Årsmötet 26 november 2006 kl 12.00

  1) Mötets öppnande
  2) Fråga om mötets utlysande i behörig ordning
  3) Godkännande av dagordningen
  4) Val av mötessekreterare
  5) Val av mötesordförande
  6) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  7) Föredragning av årsberättelsen
  8) Föredragning av revisionsberättelsen
  9) Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
10) Fastställande av kommande års avgift till
       föreningen
11) Beslut rörande inkomster och utgifter för kom-
      mande verksamhetsåret
12) Val av ordförande på 1 år
13) Val av 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år
14) Val av 3 styrelsesuppleanter på 1 år
15) Val av 2 revisorer på 1 år
18) Val av ombud och suppleanter till länsförbundet
17) Val av kontaktmän för nybörjare
18) Val av valberedning på 1 år
19) Val av honungsbedömningskommitté på 1 år
20) Firmateckning
21) Beslut rörande huvudlinjerna i kommande
       verksamhet
22) Ordet är fritt
23) Avslutning


