Kallelse till årsmöte i Vallentuna-Väsby Biodlareförening
Kl: 19:00 torsdag 2020-11-19.
Det är dags för årsmöte igen. Årsmötet kommer i år att hållas både fysiskt i
Folketshus vid Vallentuna Centrum och samtidigt på webben där de som vill
deltaga men inte kan ta sig till möteslokalen kan deltaga på distans.
Information om hur man kopplar upp sig till årsmötet på webben kommer att
finnas på föreningens hemsida www.vvbf.se/arkiv.
Året som gått blev inte som någon av oss kunnat ens gissa. Coronan fick ett tag
om oss likväl som samhället i stort. Då flera medlemmar är personer med
utökad riskbild, inklusive mig själv, har året alla möten blivit inställda. Årsmötet
måste vi dock genomföra på ett eller annat sätt varför vi nu försöker ordna ett
årsmöte där man även kan välja att vara med via webbsändning.
Dagordning, handlingar och räkenskaper kommer även de att finnas på
hemsidan för nedladdning under samma länk www.vvbf.se/arkiv.

Honungsbedömning
Honung som skall bedömas tas med i anonym burk (omärkt, ej etiketterad) och
lämnas in kl: 18.45 före mötet. Enligt det nya honungsbedömningsreglementet
ska det med provet följa ett bedömningskort för Medlem (bifogas i mejlet), där
medlemmen fyllt i de uppgifter som krävs. De förpackningar som är godkända
för bedömning är genomsiktlig/ transparent glas- eller plastburk, i vikterna
350, 500 eller 700 gr. Även ifylld Bihusesyn för 2020 ska visas upp. Dokumentet
kan laddas ner https://www.biodlarna.se/app/uploads/2020/04/Bihusesyn2020-formul%C3%A4r-200416.pdf

Årsrapport
Ta ifyllda Årsrapporten till årsmötet eller maila uppgifterna till föreningen.
Det är ett viktigt dokument för den nationella statistiken och alla resultat förs
anonymt. Vi behöver alla lämna våra uppgifter för att statistiken och forskning
m.m. skall kunna fungera och utveckla vår verksamhet.
Blanketten bifogas i detta utskick.
Vänd

Från ordföranden:
Som jag skrev ovan blev inte året som jag hoppades utan det mesta har gått
Coronans väg. Även jag själv har gjort en sjukresa (dock inte Covid-19) som
började tidigt i våras för att kulminera i juni med en väldigt lång konvalescens. I
backspegeln kan jag konstatera att jag inte kunnat vara den kraft jag velat vara
i föreningen och jag kommer inte att kunna vara det framgent heller. Därför
meddelar jag att jag avser att avgå av hälsoskäl i samband med årsmötet. Jag
hoppas verkligen att det skall gå att finna en ny Ordförande för att kunna
förverkliga föreningens syfte och potential.
Patrik Hafström

Vänd

